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Obec Útvina
________________________________________________________________________________________________________________

Č.j. : Sú/647/07/Gie

V Útvině dne 3.12.2012

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA
Zastupitelstvo obce Útvina, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

vydává

Územní plán Útvina

A. Textová část Územního plánu Útvina:
1. Vymezení zastavěného území ....................................................................................................str.č.7
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...................................................str.č.7
3. Urbanistická koncepce, včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
.........................................................................................................................................................str.č.7
4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umísťování .................................str.č.15
5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod...............................................................................str.č.17
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího
využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití,
popřípadě podmíněného přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu ...........................................................str.č.34
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 .........................................................................................................................str.č.58
8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právo ...............................................................................................................str.č.62
9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření ........................................................................................................str.č.80
10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou
pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat
o této studii do evidence územně plánovací činnosti.....................................................................str.č.80
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11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro
rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu ...............................................str.č.80
12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ..........................................................................str.č.80
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ..................................str.č.80
14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1 stavebního
zákona ..........................................................................................................................................str.č.81
15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ...........str.č.81
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Definice používaných pojmů v ÚP Útvina:
Altán:
Je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy.
Areál:
Je část pozemku, pozemek, nebo soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch
areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze
inženýrskými sítěmi. Není nutno vlastnictví všech pozemků v areálu. U samostatně stojících objektů
v území bez podrobnějšího rozdělení katastrálních hranic pozemků mezi objekty (např. sídliště), je
areálem celé území náležející ke společnému pozemku.
Doplňkové vybavení:
Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní
funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, vyhlídky, pomníky, apod.
Drobný mobiliář v parteru:
Drobným mobiliářem v parteru veřejných prostranství se myslí lavičky, odpadkové koše, informační
tabule, kašna, hodiny, umělecké dílo do v. 4 m, vodotrysk, fontány.
Drobným mobiliářem v kulturní krajině se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pomníky,
dřevěné rozhledny do v. 20 m, rozcestníky, studánky
Maloobchod:
Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, který slouží k obchodu s max.celkovou plochou
2

300 m v jednom podlaží včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími
plochami do 20 míst.
Provozy nerušících služeb, výrob a chovů:
Nerušící provozy se rozumí takové činnosti, které neobtěžují hlukem či zápachem a dalšími
negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou
lokalitu.
Regulativy prostorového využití:
1. koeficient míry využití území (KZP = koeficient zastavitelnosti plochy) -udává maximální procentní
podíl zastavěné plochy všech nadzemních částí objektů k celkové ploše pozemku nebo pozemků
areálu.
2. - maximální podlažnost - udává maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně podkroví,
přičemž posuzovaná konstrukční výška podlaží je stanovena max. 4 m. Stavby s vyšší konstrukční
výškou nesmí svým součtem konstrukčních výšek překročit násobek maximální posuzované
konstrukční výšky a počtu nadzemních podlaží.
3.- minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch
zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu.
Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako
součást objektu (např. střešní zahrada atd.).
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Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku
určeného pro výstavbu se rozlišuje:
a) zastavěná část pozemku
b) ozeleněná část pozemku
c) ostatní nezastavěná část pozemku (např.zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha,
manipulační plocha atd.)
Rušící zařízení:
Rušící zařízení se rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně
ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě,
nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.)
Služby:
Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje
2

500 m , s výjimkou rušících zařízení.
Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality:
Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují
- v územích pro bydlení potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny
- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě, ve které jsou umístěny.

6

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA

1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území Útvina (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 31.10.2012. Tato hranice ZÚ je
zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního Územního plánu Útvina (dále jen ÚP) kromě v.
č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, M 1:10 000 a na všech výkresech grafické části
odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.

2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Rozvoj území je řešen v jedné etapě při zachování stávající urbanistické struktury území: na území
obce se bude diferencovaně rozvíjet 6 izolovaných sídel v krajině (obec Útvina a sídla Český
Chloumek, Svinov, Přílezy, Chylice, Sedlo) a to ve vazbě na jejich význam v systému osídlení území
obce:
-

obec Útvina - správní a výrobní centrum svého území

-

Sedlo, Chylice, Přílezy - polyfunkční výrobně obytná sídla s fungujícími zemědělskými
farmami nebo areály drobné výroby

-

Svinov, Český Chloumek - rekreačně pobytová sídla s minimálním podílem obytné funkce

V sídlech je navržena sanace a přestavba opuštěných zemědělských provozů i venkovských
usedlostí.
V krajině je zapracován dopravní koridor pro přeložku silnice I/20, která respektuje vzletovou a
přistávací dráhu veřejného vnitrostátního letiště Toužim západně od silnice III/1791. Tento dopravní
koridor spolu s koridorem pro přeložku silnice II/179 je řešen jako plocha specifické silniční dopravy
určená výhradně pro komunikace bez možnosti výstavby obslužných staveb.

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
* Obec Útvina:
-

polyfunkční charakter obce bude zachován včetně respektování stávajícího příznivého
funkčního členění obce, kdy je výrobní zóna Útvina situována jižně od stávající silnice I/20.

-

je řešeno rozšíření výrobní zóny Útvina: celá výrobní zóna je řešena jako zastavěná a
zastavitelná plocha smíšené výroby (provozy drobné výroby a řemesel, zemědělské provozy,
lehká výroba).

-

západní přeložka silnice II/179 je navržena mimo prostor obce.

-

obytné plochy a plochy smíšené obytné jsou soustředěny na severní okraj obce
s přednostním využitím proluk v ZÚ a ostatních nevyužitých ploch v ZÚ.

-

je řešeno rozšíření služeb jako dostavba dnešní návsi jižně od Útvinského potoka.

-

na východním okraji obce v údolní nivě Útvinského potoka je navržen centrální park na
pravém břehu toku, prostor východně za ČOV je využit pro sportovní areál se zázemím služeb
a dopravních ploch.

-

ÚP řeší novou stykovou křižovatku na stávající silnici I/20 při východním okraji obce: navržená
místní komunikace zajišťuje přístup k dopravním plochám a ke sportovišti.
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-

Severně nad Útvinou je obnovena zástavba u rybníka.

* Sídlo Přílezy:
Sídlo Přílezy je řešeno jako polyfunkční sídlo:
-

v plném rozsahu je zachováno veřejné prostranství návsi s hřištěm a kostelíkem

-

výrobní plochy a smíšené obytné plochy s možností drobného podnikání na západním a
severním okraji zástavby jsou rozšířeny

-

klidové obytné plochy jsou výrazně rozšířeny na jihovýchodním okraji zástavby

* Sídlo Sedlo:
Sídlo Sedlo je řešeno jako polyfunkční sídlo:
-

je navrženo rozšíření výrobních ploch severně od klidové centrální části sídla ve vazbě na
zemědělskou farmu

-

důraz je kladen na dostavbu proluk v ZÚ a ostatních nevyužitých ploch v ZÚ (a to i na návsi)
plochami bydlení

-

plochy smíšené obytné jsou doplněny v jižní části návsi

* Sídlo Chylice:
Sídlo Chylice je řešeno jako polyfunkční sídlo:
-

výrobní plochy jsou rozšířeny na severním okraji zástavby ve vazbě na zemědělskou farmu

-

je řešena dostavba proluk v ZÚ a ostatních nevyužitých ploch v ZÚ plochami bydlení

-

na jižním cípu ZÚ je navržena plocha zemědělské výroby

* Sídlo Český Chloumek:
Sídlo Český Chloumek je navrženo k obnově při zohlednění přírodních hodnot území:
-

k rozvoji sídla jsou využity vybrané nevyužité plochy v ZÚ a zejména území až k silnici II/179

-

v centrální části sídla je vytvořen nový návesní prostor s klidovou obytnou plochou

-

jsou navrženy rozvojové plochy bydlení a plochy smíšené obytné

* Sídlo Svinov:
Sídlo Svinov je řešeno jako klidové rekreační sídlo:
-

proluky v ZÚ a ostatní nevyužité plochy v ZÚ jsou zastavěny plochami individuální pobytové
rekreace, které jsou řešeny východně od průjezdné silnice a dále rozšířeny až ke stávající
cestě

-

jihozápadní okraj sídla je doplněn zastavitelnou plochou smíšenou obytnou

V kulturní nezastavěné krajině je navržen okruh cyklostezky na východním okraji Útviny
s prodloužením do Chylic podél vodního toku

a s odbočkou cyklostezky východním směrem do

Toužimi.

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Historická struktura zástavby jednotlivých sídel bude zachována. Záhumenkové cesty budou
obnoveny jako místní obslužné komunikace pro zastavitelné plochy. Centrální dosud nezastavěné
návsi v sídlech budou respektovány jako veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku
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s možností situování víceúčelového hřiště s vyjímkou Sedla. V žádném sídle nebude vytvářena nová
stavební výšková dominanta. Výstavba bytových domů v Útvině vyšších než III. NP s podkrovím je
nežádoucí. Stávající bytové domy budou revitalizovány. Veškerá zástavba na území obce Útvina si
zachová svůj venkovský charakter s objekty zejména do II. NP s podkrovím.
Této hmotové skladbě se zcela vymyká:
-

průmyslová zóna Útvina

-

bytové domy v Útvině

-

zemědělský areál v Chylicích a Sedle

-

objekty pro rodinnou rekreaci ve Svinově

-

kostel sv. Víta v Útvině

-

kostel sv. Bartoloměje v Přílezích

Dosud nezastavěná plocha historické návsi Útviny na levém břehu Útvinského potoka zůstane
nezastavěna a bude revitalizována jako návesní park.
Navržená jedna zastavitelná plocha bydlení v severní zástavbě návsi v Sedle bude respektovat
jednotné měřítko okolní venkovské zástavby.
Navržená dostavba bydlení severní uliční fronty návsi v Chylicích bude respektovat jednotné měřítko
okolní venkovské zástavby.
Jižní centrální prostor návsi s hřištěm i severní centrální prostor návsi s rybníkem v Přílezích budou
zachovány beze změn jako plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení charakteru parku.
Centrální prostor návsi v Chylicích bude zachován beze změn jako plochy veřejných prostranství
s veřejnou zelení charakteru parku.
Stávající funkční členění obce Útvina a sídla Sedlo, kdy výrobní areály jsou odděleny od klidové
obytné části, zůstane zachováno. Rozvojové plochy výroby a skladování budou navrženy pouze ve
vazbě na stávající výrobní aktivity a to v Útvině, Sedle, Přílezích a Chylicích.

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění
území, M 1:10 000 a na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:10 000.
Na území obce jsou navrženy zastavitelné plochy v obci i ve všech pěti izolovaných sídlech.
ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy a to jako dostavbu proluk a ostatních
nevyužitých ploch v ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny:
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 Zastavitelné plochy

označení

popis plochy

plochy

katastrální
území

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

Obec Útvina
D1

koridor pro přeložku silnice I/20 v úseku
Žalmanov – Toužim

Ú/Z-B1

plocha na severním okraji obce nad bytovými
domy

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

dopravní infrastruktura – DS1 – 65,58 ha
bydlení – BV – 1,47 ha

Ú/Z-B2

plocha na severovýchodním okraji obce

Útvina

Útvina

bydlení – BV – 1,38 ha

Ú/Z-B3

plocha bydlení na západním okraji obce

Útvina

Útvina

bydlení – BV - 1,40 ha

Ú/Z-O1

dostavba proluky v ZÚ na návsi za objektem

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

restaurace s OÚ
Ú/Z-O2

sportoviště včetně obslužného zázemí na
východním okraji obce

Ú/Z-P1

veřejné prostranství s místní komunikací na
severním okraji obce

Ú/Z-P3

veřejné prostranství s místní komunikací pro
příjezd ke sportovišti a garážím z I/20

Ú/Z-P5

občanské vybavení – OS – 1,33 ha
veřejná prostranství – PVk – 0,06 ha
veřejná prostranství – PVk – 0,15 ha
veřejná prostranství – PVz1 – 2,36 ha

veřejné prostranství s veřejnou zelení
charakteru parku v údolní nivě Útvinského

občanské vybavení – OV – 0,28 ha

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

potoka na východním okraji obce za ČOV
Ú/Z-P6

veřejné prostranství s veřejnou ochrannou
zelení mezi rozv.pl. Ú/Z-D3 a Ú/Z-B3

Ú/Z-P7

veřejné prostranství s veřejnou ochrannou
zelení na jihovýchodním okraji obce

Ú/Z-S1

dostavba nevyužitého území v ZÚ na západním
okraji obce při stávající silnici I/20

veřejná prostranství – PVz3 - 0,13 ha
veřejná prostranství – PVz3 - 0,74 ha
smíšené obytné – SV – 0,24 ha
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Ú/Z-S2

plocha na severním okraji obce západně od
silnice III/1791

Ú/Z-S3

dostavba nevyužitého území v ZÚ na
východním okraji obce jižně pod silnicí III/1791

Ú/Z-S4

obnova zástavby severně nad obcí u rybníka
v hranicích ZÚ

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Ú/Z-D1

dopravní obslužná plocha za ČOV u sportoviště

Útvina

Útvina

Ú/Z-D2

řadové garáže na východním okraji obce

Útvina

Útvina

Ú/Z-D3

koridor pro přeložku stávající silnice II/179 na

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

Útvina

západním okraji obce
Ú/Z-D4

posunutí vzletové a přistávací dráhy veřejného
vnitrostátního letiště Toužim západním směrem

Ú/Z-VS2

rozšíření výrobní zóny Útvina západním
směrem

smíšené obytné – SV – 0,77 ha
smíšené obytné – SV – 0,31 ha
smíšené obytné – SV – 1,48 ha
dopravní infrastruktura – DS – 0,36 ha
dopravní infrastruktura – DS – 0,34 ha
dopravní infrastruktura – DS1 - 1,97 ha
dopravní infrastruktura – DL – 0,23 ha
smíšená výroba – VS – 2,34 ha

Sídlo Chylice
CH/Z-B1

dostavba severní fronty návsi

Chylice u Útviny

Chylice

bydlení – BV – 0,19 ha

CH/Z-B2

dostavba proluky v ZÚ na jihu sídla

Chylice u Útviny

Chylice

bydlení – BV – 0,26 ha

CH/Z-V1

dostavba nevyužitého území v ZÚ na jižním

Chylice u Útviny

Chylice

výroba – VZ – 0,89 ha

Chylice u Útviny

Chylice

výroba – VZ – 0,87 ha

Svinov u Toužimi

Svinov

rekreace – RI – 0,58 ha

Svinov u Toužimi

Svinov

rekreace – RI – 0,17 ha

okraji sídla
CH/Z-V2

plocha západně od sídla jako rozšíření stávající
zemědělské farmy

Sídlo Svinov
Sv/Z-R1

dostavba proluky a ostatního nevyužitého území
v ZÚ v severovýchodní části sídla

Sv/Z-R2

dostavba nevyužitého území v ZÚ v jihozápadní
části sídla

Sv/Z-R3

plocha na jižním okraji sídla k polní cestě

Svinov u Toužimi

Svinov

rekreace – RI – 0,79 ha

Sv/Z-S1

dostavba nevyužitého území v ZÚ na jižním

Svinov u Toužimi

Svinov

smíšené obytné – SV – 0,22 ha
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okraji sídla
Sídlo Český Chloumek
ČCH/Z-B1

plocha v centru sídla při průjezdné komunikaci

Český Chloumek

Český

bydlení – BV – 0,83 ha

Chloumek
ČCH/Z-B2

plocha severozápadně od průjezdné

Český Chloumek

komunikace
ČCH/Z-B3

plocha jihovýchodně od silnice II/179

Český

bydlení – BV – 0,26 ha

Chloumek
Český Chloumek

Český

bydlení – BV – 0,37 ha

Chloumek
ČCH/Z-P1

veřejné prostranství s veřejnou zelení

Český Chloumek

charakteru parku jako centrální návesní prostor
ČCH/Z-S2

dostavba území severozápadně od silnice II/279

Český

veřejná prostranství – PVz1 – 0,42 ha

Chloumek
Český Chloumek

Český

smíšené obytné – SV – 0,84 ha

Chloumek
ČCH/Z-S3

dostavba nevyužitého území v ZÚ jihovýchodně

Český Chloumek

od silnice II/179
ČCH/Z-S4

plocha severozápadně od silnice II/179

Český

smíšené obytné – SV – 0,46 ha

Chloumek
Český Chloumek

Český

smíšené obytné – SV – 0,65 ha

Chloumek
Sídlo Přílezy
P/Z-B1

dostavba ZÚ na severovýchodním okraji sídla

Český Chloumek

Český

bydlení – BV – 0,24 ha

Chloumek
P/Z-B2

plocha na jižním okraji sídla

Přílezy

Přílezy

bydlení – BV – 2,49 ha

P/Z-S1

dostavba proluky v ZÚ na jižním okraji sídla

Přílezy

Přílezy

smíšené obytné – SV – 0,11 ha

P/Z-S4

plocha podél východního okraje silnice II/179

Přílezy

Přílezy

smíšené obytné – SV – 0,11 ha

Přílezy

Přílezy

doprava – DL – 4,25 ha

Přílezy

Přílezy

výroba – VZ – 1,25 ha

v severní části sídla
P/Z-D1

posunutí vzletové a přistávací dráhy veřejného
vnitrostátního letiště Toužim západním směrem

P/Z-V1

plocha na západním okraji sídla jižně od silnice
III/1792
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Sídlo Sedlo
Se/Z-B1

dostavba západního cípu návsi

Sedlo u Toužimi

Sedlo

bydlení – BV – 0,25 ha

Se/Z-B2

plocha na návsi západně u rybníka

Sedlo u Toužimi

Sedlo

bydlení – BV – 0,19 ha

Se/Z-B3

dostavba východního okraje sídla v ZÚ

Sedlo u Toužimi

Sedlo

bydlení – BV – 0,76 ha

Se/Z-B4

dostavba západního okraje sídla

Sedlo u Toužimi

Sedlo

bydlení – BV – 0,4 ha

Se/Z-S1

dostavba jižní fronty návsi

Sedlo u Toužimi

Sedlo

dmíšené obytné – SV – 0,77 ha

Se/Z-V1

plocha na severu sídla jako rozšíření stávající

Sedlo u Toužimi

Sedlo

výroba – VZ – 1,66 ha

zemědělské farmy
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3.4. PLOCHY PŘESTAVBY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v.č.1 Výkres základního členění území, M 1:10 000 a na v. č. 2. Hlavní výkres,
M 1:10 000.
Na území obce jsou navrženy plochy přestavby v obci Útvina a v sídlech Český Chloumek a Přílezy a to jako přestavba dnes nefunkčních areálů v ZÚ
spojená někdy s asanací území.

 Plochy přestavby
označení

popis plochy

plochy

Obec Útvina
Ú/P-B1
přestavba zahrádkářské kolonie na plochu
bydlení severně u bytových domů
Sídlo Český Chloumek
ČCH/P-S1 přestavba areálu zemědělské farmy

Sídlo Přílezy
P/P-P1
veřejné prostranství s místní komunikací jako

katastrální
území

Útvina

Český Chloumek

Přílezy

sídlo

Útvina

Český
Chloumek

Přílezy

způsob využití plochy – rozloha v ha

Bydlení – BV – 1,08 ha

Smíšené obytné – SV – 0,53 ha

Veřejná prostranství – PVk – 0,06 ha

obnova záhumenkové cesty mezi silnicemi
II/179 a III/1792
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území, na zastavitelných plochách a
plochách přestavby jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná prostranství
s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí (Pvz3), veřejná prostranství s veřejnou zelení
charakteru parku (Pvz1), jejichž součástí mohou být i víceúčelová hřiště, a veřejná prostranství
s veřejnou zelení (Pvz).
ÚP respektuje stávající plochy s veřejnou zelení charakteru parku v Útvině, na návsi sídel Chylice,
Sedlo a Přílezy.
ÚP navrhuje nová veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v centru sídla Český
Chloumek a na východním okraji Útviny u navrženého sportovního areálu. ÚP navrhuje veřejná
prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí v Útvině mezi dopravním koridorem pro
přeložku silnice II/179 a zastavitelnou plochou bydlení.
Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást areálu a ploch občanského vybavení,
smíšeného bydlení, výroby a skladování, smíšené výroby a technické infrastruktury. Vyhrazená zeleň
u RD a staveb k rodinné rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení a rekreace. Vybrané dosud
nezastavěné zahrady v zástavbě sídel jsou pouze stabilizovány a nejsou určeny k zastavění.
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň,
na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:10 000. Rozvojové plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení jsou
zobrazené v grafické části vlastního ÚP na v č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:10 000 a
na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:10 000.

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ
PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ
4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V ÚP je řešena doprava silniční a letecká:
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy a plochy přestavby dopravní
infrastruktury na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:10 000.
ÚP navrhuje jako výraznou změnu v koncepci silniční dopravy na území obce silniční koridor v šířce
100m napříč krajinou pro přeložku silnice I/20 Žalmanov – Toužim. Tento dopravní koridor obchází
obloukem z východu vzletovou a přistávací plochu veřejného vnitrostátního letiště Toužim, která je na
západním konci prodloužena až ke stávající silnici. Stávající silnice I/20 bude převedena do II. třídy.
ÚP řeší koridor pro přeložku silnice II/179 mimo obec Útvina. Silnice bude po výstavbě přeložky I/20
převedena do III. třídy.
ÚP doplňuje v Útvině garáže u ČOV a centrální parkoviště u sportovního areálu. Na západním okraji
obce řeší ÚP přeložku silnice II/179 mimo obec Útvinu.
Poznámka: Místní komunikace III. a IV. třídy v zastavěném území, v zastavitelných plochách a
plochách

přestavby

jsou

řešeny

jako

veřejná

prostranství

s

komunikačními

koridory

a

shromažďovacími plochami.
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4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i
plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:10 000.
4.2.1 Vodní hospodářství
ÚP výrazně mění stávající koncepci zásobování území obce pitnou vodou: ÚP zapracovává
plánovaný vodovod Útvina - Přílezy dle ZÚR KK VPS V.06 a připojuje na něj dále Chylice a Český
Chloumek a napojí tak zmiňovaná sídla na soustavu skupinového vodovodu Žlutice.
ÚP zachovává beze změny stávající systém likvidace splaškových vod na území obce: splašková
kanalizace s ČOV zůstává pouze v Útvině, v ostatních sídlech bude i nadále probíhat likvidace
splašků pouze individuálně.
4.2.2 Zásobování elektrickou energií
ÚP zachovává stávající venkovní vedení VVN 110kV beze změny.
ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic
a venkovního vedení VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na území
obce jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.
4.2.3 Zásobování plynem
ÚP zachovává stávající vysokotlaký plynovod beze změny.
ÚP řeší plynofikaci pouze vlastní obce Útvina a to ve vazbě na stávající středotlaké plynovodní
rozvody.
ÚP respektuje stávající OP produktovodu firmy Čepro.
4.2.4 Zásobování teplem
Na území obce zůstává zachován stávající individuální systém vytápění objektů v sídlech s důrazem
na ekologické vytápění.
4.2.5 Sdělovací rozvody
Na území obce jsou respektovány beze změny stávající optické kabely.
4.2.6 Nakládání s odpadem
ÚP zachovává na území obce dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu,
nebezpečného i nadměrného odpadu.
Rozvojové plochy pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou vybavenost, výrobu, smíšenou výrobu i
rekreaci budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci.

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY


ÚP respektuje stávající plochy a stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury
(ozn.OI) na území obce Útvina beze změny. ÚP nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu OI.
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4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce:


VEŘEJNÁ

PROSTRANSTVÍ

S KOMUNIKAČNÍM

KORIDOREM

A

VEŘEJNOU

SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk
ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a plochách přestavby v sídlech na
území obce Útvina místní komunikace sběrné, obslužné i zklidněné jako součásti veřejných
prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou. Tato navržená veřejná prostranství
mají vazbu na stávající systémy komunikací v sídlech.
ÚP navrhuje veřejná prostranství s místními komunikacemi jako zastavitelné plochy (nové místní
komunikace) nebo jako plochy přestavby (obnova historických záhumenkových ploch), které jsou
zobrazeny v grafické části vlastního ÚP na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:10.000.


VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz1, PVz3, PVz, která představují
jak veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (PVz1) veřejná prostranství s veřejnou
zelení s ochrannou a izolační funkcí (PVz3) i veřejné prostranství s veřejnou zelení (PVz).

Tato navržená veřejná prostranství sledují stávající systém veřejných prostranství s veřejnou zelení
v obci (blíže viz. kap.3.5).

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROPUSTNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTŮ APOD.
5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres koncepce
uspořádání krajiny, M 1:10 000.
ÚP zachovává základní krajinný ráz území obce Útvina, který je tvořen plochým až zvlněným
reliéfem s převládající sklonitostí od severu k jihu. Krajinný ráz vrchovin Hercynica je zachován, a to
jak na ploše lesní krajiny, zemědělské krajiny i krajiny lesozemědělské.
ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební povahy ke snížení ohrožení v území způsobené
přírodními i civilizačními vlivy, k ochraně a rozvoji přírodního dědictví a ke zvýšení retenční schopnosti
krajiny. ÚP obnovuje vybrané historické polní účelové cesty a rozšiřuje rekreační využití krajiny.

5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje vlastní ÚP v grafické části ve v. č. 2
Hlavní výkres, M 1:10 000, ve v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:10 000, v grafické
části odůvodnění ve v. č. 1 Koordinační výkres, M 1:10 000. ÚSES je zobrazen rovněž samostatně
jako část koncepce krajiny v grafické části odůvodnění ÚP na schématu A.1 Krajina - ÚSES, M 1:10
000.
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ÚP přebírá stávající prvky regionálního systému ekologické stability, které jsou vymezeny ve
schválených ZÚR KK a dále je zpřesňuje do měřítka katastrální mapy.
ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability, které vymezuje (zpřesňuje) do podrobnosti
katastrální mapy, a navrhuje úpravu částí krajiny pro založení

vybraných dnes nefunkčních

vymezených prvků ÚSES. Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území obce
Útvina musí být v souladu s navrženými opatřeními v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES:

BIOCENTRA REGIONÁLNÍ FUNKČNÍ

Pořadové číslo:

535

Název:

Údolí Střely

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

regionální BC
funkční BC
zachovat přírodě blízký charakter toku a šetrné využívání
trvalých travních porostů, zachovat rozptýlenou zeleň, vymezit
plochy pro spontánní vývoj, v lesních porostech nahradit smrk
borovicí, bukem, javorem, lípou

Katastrální území, ppč.:

Chylice u Útviny, 34/2, 264/4, 51, 238/3, 150/1, 129, 230/6,
230/9, 230/8, 174/10, 1103/4, 1103/8, 1155/2, 1206, 264/5,
264/9, 348/5, 348/1, 124/1, 353/3, 353/1, 1150/1, 264/6,
348/3, 348/6, 124/4, 264/7, 264/8, 264/3, 1205, 262, 1203,
264/2, 264/1, 49, 1204, 251/2, 251/1, 34/1, 264/11, 264/10,
1153, 238/1, 230/1, 192/1, 238/4, 150/3, 150/4, 1152/1, 152,
192/4, 189/2, 192/2, 153, 142/6, 189/1, 230/3, 230/7, 1151/1,
230/4, 142/2, 162/1, 1151/2, 142/3, 158, 174/11, 174/9, 174/5,
174/3, 1151/3, 174/2, 174/4, 1151/4, 174/8, 174/1, 192/3,
180/2, 1103/5, 180/1, 1103/6, 180/3, 1103/13, 174/7, 174/6,
1103/7, 1103/14, 1103/16, 1103/9, 1202, 1201
Útvina, 1719/1, 1719/2, 2460, 1724/3, 1724/2, 2470, 2471

Pořadové číslo:

1136

Název:

Chloumek

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

regionální BC
funkční BC
udržet šetrné využívání trvalých travních porostů, zachovat
porosty rozptýlené zeleně, vymezit plochy pro spontánní
vývoj, v lesních porostech nahradit smrk borovicí, bukem,
javorem, jasanem a lípou

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 323/1, 323/8, 323/9, 325/2, 313/1, 330,
281/1, 335/1, 307, 397/2, 334/1, 360/1, 333, 331, 345, 299,
305, 318/1, 317, 341/2, 338/1, 281/2, 397/1, 322, 290, 323/16,
262/4, 323/14, 262/3, 323/12, 318/3, 262/5, 323/15, 262/6,
267/2, 265/1, 265/4, 267/4, 265/3, 265/2, 281/3, 357/2, 261/2,
276/1, 231/2, 267/3, 226/4, 262/2, 223, 226/2, 62/1, 274,
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360/2, 360/3, 62/5, 80/6, 89/2, 89/1, 81, 153/1, 412/1, 135/6,
127/3, 127/34, 127/31, 127/29, 127/36, 127/35, 127/33,
127/32, 58

BIOKORIDORY REGIONÁLNÍ NAVRŽENÉ

Pořadové číslo:

1021

Spojnice - název:

Chloumek - K 46

Biogeografický význam:

regionální BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle; v kvalitních porostech
preferovat přirozenou obnovu

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 369/3, 403, 360/1, 369/1

BIOKORIDORY REGIONÁLNÍ FUNKČNÍ

Pořadové číslo:

1023

Spojnice - název:

Údolí Střely - Střela pod Čerťákem

Biogeografický význam:

regionální BK

Funkčnost:

funkční BK

Návrh opatření:

zachovat přírodě blízký tok Střely s břehovými porosty,
navazující trvalé travní porosty šetrně obhospodařovat

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 215, 219, 1533, 1472, 1534, 1530, 1528, ,
216, 1535, 192/1, 44/2, 1531, 199, 1527, 1547, 1548, 1529,
1545, 1546, 281/2, 1473, 1470/2
Chylice u Útviny, 1155/3, 269/1, 1208, 269/2, 271, 1207,
329/2, 329/12, 267, 1209, 329/16, 1206

Pořadové číslo:

1024

Spojnice - název:

Údolí Střely - Třebouňský vrch

Biogeografický význam:

regionální BK

Funkčnost:

funkční BK

Návrh opatření:

zachovat přírodě blízký tok Střely s břehovými porosty,
navazující trvalé travní porosty šetrně obhospodařovat

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 2464, 159, 2494/2, 2494/1, 1804/10, 1804/5, 2500,
2466, 1786/8, 1786/1, 1786/4, 1786/6, 1786/5, 1786/7,
1767/2, 2457/2, 1740, 1767/1, 1786/3, 1724/4, 275, 2470,
1767/3, 1724/1, 1746, 2461, 1748, 2469, 1743/1, 1743/2,
1724/5, 2471
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BIOCENTRA MÍSTNÍ NAVRŽENÁ

Pořadové číslo:

1

Název:

Nový rybník

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
navržené BC
posoudit vhodnost a rozsah údržby rybníka vzhledem k jeho
vegetaci, chránit pobřeží; v lesních porostech chránit olše a
postupně omezovat smrk ve prospěch listnáčů, borovice a
jedle

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 369/1, 373/6

Pořadové číslo:

2

Název:

Pod hájovnou

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
navržené BC
zachovat olšinu, v ostatních částech podporovat buk,
postupně vyloučit smrk ve prospěch buku, lípy, jedle apod.

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 360/1
Přílezy, 467/2, 457/4, 467/5, 457/2

Pořadové číslo:

3

Název:

Na Bučce

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
navržené BC
chránit vodní režim - neodvodňovat a neupravovat tok,
vymezit plochy pro spontánní vývoj a případné šetrné
využívání trvalých travních porostů, v lesních porostech
nahrazovat smrk a modřín listnáči a borovicí

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 716/4, 671/5, 765, 716/1, 671/3, 706, 725/2,
716/3, 699/2, 722/3, 734/7, 1016/3, 671/4, 734/2, 733, 734/3,
734/4, 734/6, 734/5, 734/8, 1495, 734/1

Pořadové číslo:

4

Název:

Pod Svinovem

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
navržené BC
vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné obhospodařování
luk, chránit porosty olší, vysadit další skupinku dřevin, chránit
pobřeží rybníka (ostřice)

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 608/1, 841/2, 836/1, 802/6, 592/4, 587/3,
592/2, 587/4, 592/1, 529/1, 1492/2, 1492/1, 1499, 802/1,
845/1, 841/1, 610, 845/2, 847/2, 841/3, 836/2, 587/5, 587/1,
847/1, 848
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Pořadové číslo:

5

Název:

K Číhané

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
navržené BC
prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka a
přilehlého území na základě projektu ÚSES, zachovat
stávající dřeviny

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 1100/2, 1111/6, 1073/4, 1549, 1073/7,
1086/2, 1090/2, 1073/6, 1073/2, 1073/1, 1073/8, 1086/1,
1073/3, 1503/1, 1073/5, 1111/8

Pořadové číslo:

6

Název:

Přílezský potok

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
navržené BC
prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka
při zachování stávajících dřevin, okolní trvalé travní porosty
šetrně obhospodařovat, vymezit plochy pro spontánní vývoj

Katastrální území, ppč.:

Přílezy, 310/17, 1038/2, 310/26, 820/2, 820/4, 310/7, 310/12,
310/25, 310/23, 310/19, 1053, 310/21, 310/11, 310/6, 310/24,
81, 310/22, 310/8, 310/1
Chylice u Útviny, 617/1, 1214, 617/2

Pořadové číslo:

10

Název:

Nad Ovčínem

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

navržené BC

Návrh opatření:

postupně nahrazovat smrk a modřín listnáči a borovicí, okraje
stabilizovat keři

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 1385/1, 1385/2

Pořadové číslo:

14

Název:

Pod lesíky

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

navržené BC

Návrh opatření:

posoudit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace
toku s doplněním dřevin, v lesním porostu nahrazovat
smrk a modřín listnáči, borovicí, případně jedlí

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 635/1, 732/3, 647/9, 647/8, 635/2, 647/4,
732/5
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BIOCENTRA MÍSTNÍ FUNKČNÍ

Pořadové číslo:

7

Název:

Bučákův mlýn

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
funkční BC
mimo les udržovat stávající stav, vymezit plochy pro
spontánní vývoj, v lesních porostech nahrazovat smrk a
modřín listnáči, borovicí, případně jedlí

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 408, 1481, 428/1, 427, 424, 405, 423, 416,
1523, 1524, 420
Chylice u Útviny, 1212, ,446/8, 450/5, 450/4, 283/3, 488/3

Pořadové číslo:

8

Název:

U transformátoru

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
funkční BC
vymezit plochy pro spontánní vývoj, jinak zachovat stávající
stav

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 273/2, 1527, 284, 274/2, 281/1, 279, 278/1
Chylice u Útviny, 329/1, 1209, 329/5

Pořadové číslo:

9

Název:

Na soutoku

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
funkční BC
vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné
obhospodařování luk, zachovat porosty dřevin

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 620/1, 620/6, 980/3, 991, 992/1, 699/31, 988/7,
699/33, 985, 980/1, 560/2, 699/30, 560/1, 592, 597, 620/4,
590/1, 988/5, 999/12, 748/9, 2433, 699/17, 999/11, 620/2,
2431, 988/6, 563/2, 748/6, 999/15, 699/18, 699/19, 988/3,
699/32, 620/3, 911/13, 999/6

Pořadové číslo:

11

Název:

Za Útvinou

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
funkční BC
mimo les udržovat stávající stav, vymezit plochy pro
spontánní vývoj, v lesních porostech nahrazovat smrk a
modřín listnáči, borovicí, případně jedlí

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 2166/4, 2166/1, 2098/4, 1853, 1899/1, 2208, 2166/11,
1881/10, 2098/2, 2454/1, 2197/2, 1881/2, 2166/9, 2149/12,
2456, 2066/1, 2066/11, 2066/7, 2066/8, 1924/6, 2469, 2149/5,
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2166/6, 2149/13, 1924/5, 2467/1, 2098/1, 2454/2, 2098/3,
1924/10, 2166/10

Pořadové číslo:

12

Název:

Pod Farským polem

Biogeografický význam:

místní BC

Funkčnost:

funkční BC

Návrh opatření:

udržovat stávající stav, chránit porosty dřevin

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 253/4, 252/4, 253/1, 423/13, 334/3, 423/7, 423/3,
202/5, 2468/1, 423/8, 252/2

Pořadové číslo:

13

Název:

Pod Sedlem

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
funkční BC
udržovat stávající stav, chránit porosty dřevin

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 224/5, 224/1, 224/2, 243, 862, 647/4,
919/11, 254/2, 224/3, 861, 227, 919/5, 1653, 647/12, 1654,
245/3, 835/8, 245/10, 245/9, 245/7, 245/6, 1657/1, 245/12,
245/13, 245/11, 245/2, 245/14, 254/1, 245/1, 919/16, 219,
919/6, 245/8

Pořadové číslo:

15

Název:

Drahosedelský rybník

Biogeografický význam:
Funkčnost:
Návrh opatření:

místní BC
funkční BC
chránit pobřeží rybníka (již navršené valy bahna a zeminy),
vymezit plochy pro spontánní vývoj, posoudit vhodnost
omezování náletových dřevin v nejcennějších lokalitách

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 1040/6, 1047/4, 1047/7, 1047/1, 1043/1,
1043/2, 1040/3, 1040/2, 1042, 1033/4

BIOKORIDORY MÍSTNÍ NAVRŽENÉ
Pořadové číslo:

1

Spojnice - název:

hranice obce - BC 1

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle, na vlhkých místech
rozšiřovat olši a jasan; v kvalitních porostech preferovat
přirozenou obnovu

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 411, 369/1
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Pořadové číslo:

2

Spojnice - název:

hranice obce - BC 1

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle; v kvalitních porostech
preferovat přirozenou obnovu

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 369/1, 369/3

Pořadové číslo:

3

Spojnice - název:

hranice obce - BC 1

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle; v kvalitních porostech
preferovat přirozenou obnovu

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 369/3, 369/1

Pořadové číslo:

5

Spojnice - název:

BC 6 - hranice obce

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

mimo les vymezit plochy pro spontánní vývoj, výsadbu
skupinek či linií dřevin a šetrné využívání jako trvalé travní
porosty, v lesích zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle

Katastrální území, ppč.:

Přílezy, 647/5, 684, 1044/1, 1044/2, 647/10, 647/8, 647/9,
647/13, 647/14, 647/6, 647/16, 661/2, 647/7

Pořadové číslo:

6

Spojnice - název:

hranice obce - Bc 3

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

mimo les vymezit plochy pro spontánní vývoj a případné
šetrné využívání jako trvalé travní porosty, v lesích zvýšit podíl
listnáčů, borovice a jedle

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 395/2, 323/9, 323/11, 412/6
Svinov u Toužimi, 1352, 1551/1, 1276/1, 1354, 1493, 1240,
1373/1, 1373/3, 1373/4, 1373/5, 1364/1

Pořadové číslo:

7

Spojnice - název:

hranice obce - BC 3

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle, na okrajích i keřů
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Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 1165/2, 996/2, 998, 741/2, 1507, 1154/1,
1512, 1165/1, 1513, 1166, 1443/8, 742

Pořadové číslo:

8

Spojnice - název:

hranice obce - BC 5

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka a
přilehlého území na základě projektu ÚSES

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 1111/1, 1550, 1106/1, 1111/7, 1549, 1111/6

Pořadové číslo:

9

Spojnice - název:

BC 5 - R BK 1023

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka a
přilehlého území na základě projektu ÚSES

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 183/3, 1086/2, 941/3, 941/4, 881/3, 881/2,
87/1, 1464/1, 237, 178, 183/2, 183/1, 1469, 1549, 928/1, 149

Pořadové číslo:

10

Spojnice - název:

BC 3 - BK 9

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vysadit skupinky dřevin na základě projektu ÚSES, vymezit
plochy pro trvalé travní porosty a pro spontánní vývoj

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 1503/1, 941/6, 941/5, 941/7, 941/1, 941/3,
941/4, 722/2, 941/2, 725/1, 722/3, 671/1, 1443/1, 773, 671/4

Pořadové číslo:

11

Spojnice - název:

BC 3 - BC 4

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vysadit skupinky dřevin na základě projektu ÚSES, vymezit
plochy pro trvalé travní porosty a pro spontánní vývoj, kraj
lesa stabilizovat listnáči a borovicí s keřovým patrem

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 681/2, 671/5, 699/1, 671/1, 671/2, 1440/9,
1440/8, 688/2, 1493, 590, 802/1, 1440/7, 1440/12, 1492/1,
1440/10, 1440/11, 676, 688/1, 699/2
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Pořadové číslo:

12

Spojnice - název:

BC 1136 - BC 4

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

mimo les vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné
využívání jako trvalé travní porosty, v lesích zvýšit podíl
listnáčů, borovice a jedle

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 570/2, 592/2, 587/4, 592/1, 590, 570/1,
1491, 570/3, 1552, 608/1
Český Chloumek, 391/1, 177/4, 127/3, 153/1, 176, 178

Pořadové číslo:

13

Spojnice - název:

BC 4 - BC 7

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a případné šetrné
využívání jako trvalé travní porosty

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 377/1, 1478, 402, 1480, 403, 365, 529/9,
377/4, 1481, 1479

Pořadové číslo:

14

Spojnice - název:

BC 4 - BK 9

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj, výsadbu skupinek či linií
dřevin a šetrné využívání jako trvalé travní porosty

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 881/4, 881/3, 881/1, 881/5, 881/2, 941/4

Pořadové číslo:

15

Spojnice - název:

BC 1136 - BK 16

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

zachovat porosty olší, jinde stabilizovat listnáči a keři

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 176, 362/5, 362/4, 362/6, 127/30
Chylice u Útviny, 596/2, 596/1, 587, 599/4, 599/2, 585

Pořadové číslo:

19

Spojnice - název:

BC 7 - BC 10

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK
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Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj, výsadbu remízků,
skupinek či linií dřevin dle projektu ÚSES a šetrné využívání
jako trvalé travní porosty

Katastrální území, ppč.:

Chylice u Útviny, 1188/2, 446/1, 446/7, 839/6, 778/10, 768,
427/1, 414/3, 414/1, 446/6, 450/3, 450/2, 450/1, 866/1, 773,
961/7, 1060/7, 839/7, 1187, 961/1, 1195/1, 961/3, 1215,
863/1, 961/2, 979/1, 979/2
Útvina, 1455/27, 1455/28, 1455/5

Pořadové číslo:

20

Spojnice - název:

BC 9 - BC 10

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj, výsadbu remízků,
skupinek či linií dřevin dle projektu ÚSES a šetrné využívání
jako trvalé travní porosty

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 795/7, 1015/1, 748/8, 850/2, 1100/24, 913/1, 1100/20,
913/3, 1140/4, 913/2, 1012/1, 1100/45, 1100/43, 850/8,
1169/13, 2420, 1140/8, 1100/30, 1140/7, 1100/40, 850/4,
1100/52, 1100/9, 2424, 1100/23, 913/4, 748/9, 1140/6,
913/19, 1100/8, 913/5, 1100/53, 1100/51, 1100/41, 2421/1,
913/11, 913/12, 1012/2, 1455/38, 850/3, 1100/39, 1133/1,
1100/21, 850/5, 913/10, 850/6, 850/7, 1100/35, 1100/22,
1455/1

Pořadové číslo:

21

Spojnice - název:

hranice obce - BC 20

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka a
přilehlého území na základě projektu ÚSES

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 748/7, 782/1, 748/1, 748/4, 748/3, 748/5, 753/4, 761,
850/10, 913/17, 913/2, 850/11, 850/9, 850/2, 748/8, 903/2,
913/18, 903/3

Pořadové číslo:

22

Spojnice - název:

hranice obce - BC 9

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj, výsadbu skupinek či linií
dřevin dle projektu ÚSES a šetrné využívání jako trvalé travní
porosty

27
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Katastrální území, ppč.:

Útvina, 699/24, 699/32, 699/25, 699/18, 699/29, 699/20,
699/8, 699/19, 699/23, 699/34, 699/15, 699/27, 699/7, 699/17,
699/36, 699/35, 699/26, 699/22, 699/21, 699/1

Pořadové číslo:

23

Spojnice - název:

BC 10 - BC 535

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj, výsadbu skupinek či linií
dřevin dle projektu ÚSES a šetrné využívání jako trvalé travní
porosty

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 1455/5, 1455/28, 1455/27, 1695/4, 1695/5, 1695/3,
1695/2, 1695/6
Chylice u Útviny, 1215, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/8,
1103/15, 1103/5, 1103/11, 1106/2, 1015/1, 1098/3, 1096,
1098/1, 1015/2, 1015/3, 1015/5, 1103/1

Pořadové číslo:

24

Spojnice - název:

BC 9 - BC 11

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání jako
trvalé travní porosty, v obci zachovat volný průchod

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 699/33, 620/5, 373/7, 351/2, 373/2, 352, 373/6, 2432,
348/1, 350/5, 350/3, 2469, 351/1, 373/3, 350/2, 359/2, 363/5,
363/4, 348/2

Pořadové číslo:

26

Spojnice - název:

hranice obce - BC 12

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka a
přilehlého území na základě projektu ÚSES

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 253/2, 253/4, 253/3, 423/8, 423/3, 423/5, 423/4
Sedlo u Toužimi, 452/3, 452/2, 451, 452/1

Pořadové číslo:

27

Spojnice - název:

BC 12 - BK 24

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání jako
trvalé travní porosty, v obci zachovat volný průchod
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Katastrální území, ppč.:

Útvina, 423/10, 2468/4, 334/4, 294/6, 294/1, 334/1, 326/1,
343/2, 2456, 423/9, 423/7, 423/12, 2441/2, 2468/1, 100/9,
2149/3, 2066/8, 2066/7, 2066/4, 2066/3, 2066/2, 2066/9,
128/1, 2149/2, 2149/16, 2401/14, 2149/10, 2468/2, 2149/11,
2066/6, 2149/15, 2066/10, 2066/5, 1824/19, 2468/3, 2469,
257/6, 2468/5, 334/2, 2149/1, 2066/1

Pořadové číslo:

29

Spojnice - název:

BC 12 - hranice obce

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj, výsadbu skupinek či linií
dřevin dle projektu ÚSES a šetrné využívání jako trvalé travní
porosty

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 202/4, 202/1, 202/5, 2499, 2446/1
Sedlo u Toužimi, 1650/1, 1682

Pořadové číslo:

30

Spojnice - název:

BC 14 - BC 13

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka a
přilehlého území na základě projektu ÚSES

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 732/9, 647/4, 647/9, 647/11, 647/10, 732/8,
732/7, 647/1, 732/10, 647/12

Pořadové číslo:

31

Spojnice - název:

hranice obce - BC 14

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka a
přilehlého území na základě projektu ÚSES, v lesních
porostech zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 647/5, 732/1, 732/11, 647/4, 787, 1657/2,
647/14, 560/1, 647/6, 647/13, 647/2, 647/7

Pořadové číslo:

32

Spojnice - název:

hranice obce - BK 31

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a výsadbu skupinek či linií
dřevin dle projektu ÚSES

29

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 647/14, 532/3, 532/14

Pořadové číslo:
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Spojnice - název:

hranice obce - BC 13

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka a
přilehlého území na základě projektu ÚSES

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 919/8, 919/3, 919/4, 919/9, 835/8, 919/7,
835/11, 835/9, 835/3, 835/10, 835/4, 732/9, 732/2, 732/4,
732/1, 919/19, 919/17

Pořadové číslo:

34

Spojnice - název:

BC 13 - BC 15

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

prověřit vhodnost umělé nebo spontánní revitalizace potoka a
přilehlého území na základě projektu ÚSES

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 1293/9, 1660, 1079/3, 1079/1, 1095/1,
1283/2, 1040/2, 1095/2, 1282, 1079/4, 1040/9, 1661/1,
1264/1, 1293/4, 1079/6, 1293/12, 1040/3, 1138/6, 1661/5,
1138/4, 1661/4, 1138/13, 1079/7, 1264/3, 1079/8, 1095/3,
1138/5, 1662, 1293/5, 1293/3, 1138/3, 1321/10, 1138/14,
1138/8, 1264/2, 1138/11, 1677, 1079/5, 1094/3, 919/2,
1657/1, 835/8, 1094/2

Pořadové číslo:

35

Spojnice - název:

BK 34 - hranice obce

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a výsadbu skupinek či linií
dřevin dle projektu ÚSES

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 1662, 1217, 1321/6, 1321/15, 1321/4,
1321/12, 1321/16, 1321/10

Pořadové číslo:

36

Spojnice - název:

BK 34 - hranice obce

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a výsadbu skupinek či linií
dřevin dle projektu ÚSES, v úžlabí chránit porosty dřevin a
vodní režim
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Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 1576/3, 1576/1, 1576/2, 1437/2, 1321/3,
1672/1, 1576/9, 1675, 1437/4, 1576/11, 1321/11, 1672/3,
1576/10, 1576/12, 1671, 1321/1, 1506/3, 1321/9

Pořadové číslo:

37

Spojnice - název:

BC 1136 - hranice obce

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

navržený BK

Návrh opatření:

zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 400, 323/1

BIOKORIDORY MÍSTNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo:

4

Spojnice - název:

BC 1 - BC 6

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

funkční BK

Návrh opatření:

v lesních porostech omezit smrk ve prospěch olše, javoru,
jasanu a dalších listnáčů, mimo les ponechat spontánnímu
vývoji, nezasahovat do vodního režimu, chránit porosty vachty

Katastrální území, ppč.:

Český Chloumek, 369/3, 369/1
Přílezy, 559/1, 637/1, 516/2, 516/1, 1039/1

Pořadové číslo:

16

Spojnice - název:

BC 2 - BC 7

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

funkční BK

Návrh opatření:

zachovat stávající stav

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 466, 1522, 409, 408, 463, 464/2, 1482,
464/1, 1521, 461/3
Chylice u Útviny, 599/2, 540, 1185, 488/3, , 539, 500/2,
1213/2, 500/1, 1212, 1170, 541, , 605, 594, 1177, 612/1, 611,
604, 615, 603, 614, 600, 599/3, 599/2, 599/1, 609, 502, 538,
610, 612/1, 593, 543/2, 543/1, 1173, 562/1, 543/3, 1213/1,
544, 612/2
Přílezy, 457/3, 457/1, 410/6, 410/5, 410/4, 410/2, 410/7,
410/1, 410/3
Český Chloumek, 362/9

Pořadové číslo:

17

Spojnice - název:

BC 6 - BK 16

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

funkční BK
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Návrh opatření:

zachovat stávající stav

Katastrální území, ppč.:

Přílezy, 1053, 344, 310/4,
Chylice u Útviny, 612/1, 1178, 616, 617/1, 1214, 617/2, 612/2,
1213/1

Pořadové číslo:

18

Spojnice - název:

BC 7 - BC 8

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

funkční BK

Návrh opatření:

zachovat stávající stav

Katastrální území, ppč.:

Svinov u Toužimi, 287, 1525, 342, 1527, 1526, 1524, 335/2,
335/5, 312/2, 312/3, 312/1, 335/4
Chylice u Útviny, 329/1, 313/2, 329/11, 1211, 1212, 283/3,
279, 1209, 1210

Pořadové číslo:

25

Spojnice - název:

BC 11 - R BK 1024

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

funkční BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání jako
trvalé travní porosty

Katastrální území, ppč.:

Útvina, 2469, 1786/1, 1804/6, 1804/9, 1804/5, 1804/8,
1924/1,1804/1, 2456, 1924/5, 2098/2, 1924/8, 1924/9,
1924/11, 1804/7, 1924/4, 1786/2, 1804/3, 1924/7

Pořadové číslo:

28

Spojnice - název:

BC 12 - BC 13

Biogeografický význam:

místní BK

Funkčnost:

funkční BK

Návrh opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání jako
trvalé travní porosty

Katastrální území, ppč.:

Sedlo u Toužimi, 263/5, 245/4, 245/3, 245/5, 316/1, 1654,
263/4, 263/6, 263/3, 1676/3, 313, 316/2, 345/2, 263/1, 263/7,
1676/2, 1676/1, 263/2, 292, 316/3, 316/4, 265/1, 1650/1

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY
Napříč územím obce vede koridor pro přeložku silnice I/20 v úseku Žalmanov – Toužim.
Je obnoven systém vybraných historických polních cest. ÚP propojuje jednotlivá sídla, zpřístupňuje
lesní porosty, vodní plochy a toky. Součástí historických polních cest je navržená liniová doprovodná
zeleň nebo pás multifunkční mimolesní zeleně, který bude sloužit jako protierozní, stabilizační a
revitalizační opatření.
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5.4 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území:


X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami:


X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně



X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění orné půdy



X1.A.3. - protierozní opatření zvyšování retenčních schopností území

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM
ÚP navrhuje na území obce další protipovodňová opatření, kromě výše popsaných opatření ke
zlepšení odtokových poměrů:
ÚP řeší jako protipovodňová opatření revitalizaci toků, zvýšení zasakovací schopnosti krajiny
(zatravnění orné půdy, výsadba meliorační zeleně), doplnění alejí mimolesní zeleně podél cest a
vodních toků v krajině, revitalizace vybraných vodních toků.

5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
ÚP navrhuje zpřesnění vymezení všech úrovní prvků ÚSES na území obce Útvina do podrobnosti
katastrální mapy a zároveň navrhuje úpravy krajiny pro založení vybraných dnes nefunkčních prvků
ÚSES:


X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví



X2.2. založení vymezených prvků ÚSES
ÚP navrhuje založení dnes nefunkčních prvků ÚSES na území obce Útvina v rozsahu: RBC 1021,

RBC 535, BC 6, BC 5, BK 29, BK 23, BK 11, BK 35, BC 8, BC 4, BK 22, BK 20, BK 11, BK 33, BK 36,
BK 34, BK 32, BK 31, BK 30, BC 7, BK 19, BK 9, BK 13, BC 15, BC 14, BC 13, BK 27, BK 15, BK 26,
BK 21

5.7 OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
ÚP nenavrhuje na území obce žádná opatření v krajině k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví.

5.8 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
ÚP zvyšuje rekreační potenciál území obce zejména těmito návrhy:
-

park v údolní nivě Útvinského potoka na východním okraji obce

-

návrh cyklostezky Útvina – Chylice s malým okruhem v parku u Útviny a s odbočkou
východním směrem do Toužimi

-

rozsáhlý sportovní areál na východním okraji Útviny ve vazbě na park

-

obnova vybraných historických polních účelových cest
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5.9 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Na území obce nejsou vymezeny žádné plochy pro dobývání nerostů. ÚP tuto situaci zachovává
beze změny.

6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ) POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT,
PŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

NEPŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

POPŘÍPADĚ

PODMÍNĚNÉHO

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK KRAJINNÉHO RÁZU
Území obce Útvina je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy
s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Útvina.
Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 2 Hlavní
výkres, M 1:10 000:
ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
* Plochy bydlení
- bydlení hromadné - BH
- bydlení individuální venkovského typu - BV
* Plochy rekreace
- rekreace individuální pobytová – RI
- rekreace na plochách přírodního charakteru – RP
* Plochy občanského vybavení
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI
- občanské vybavení - ostatní služby - OV
- občanské vybavení - hřbitov - OH
- občanské vybavení - sport - OS
* Plochy veřejných prostranství
- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - park - PVz1
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
* Zeleň vyhrazená
- zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) – ZS
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné městského typu - SM
- smíšené obytné venkovského typu - SV
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silniční - DS
- doprava silniční – specifická – DS1
- doprava letecká - DL
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura – TI
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* Plochy výroby a skladování
- výroba drobná - VD
- výroba zemědělská - VZ
* Plochy smíšené výrobní
- smíšené výrobní plochy - VS
* Plochy vodní a vodohospodářské
- plochy vodní a vodohospodářské - W
* Plochy zemědělské
- plochy zemědělské - NZ
* Plochy lesní
- plochy lesní - NL
* Plochy přírodní
- plochy přírodní - NP
* Plochy smíšené nezastavěného území
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesnická
t - těžební
v - vodohospodářská
o - ochranná
i- infrastruktura (koridory technické a dopravní infrastruktury)
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné,
podmínečně přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní
podmínky prostorového uspořádání území.

6.1 PLOCHY BYDLENÍ
* Bydlení hromadné - BH
A. Hlavní využití
bydlení v bytových domech.
B. Přípustné využití
1. bydlení v polyfunkčních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se
zázemím obytné zeleně,
2. bydlení v nízkopodlažních bytových domech se zázemím obytné zeleně,
2

3. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m ,
4. veřejné stravování do 20 míst,
5. vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská,
6. vestavěná sportovní zařízení ,
7. garáže sloužící pro obsluhu území,
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8. provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném
danou funkcí,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. dětská vybavená hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytovací zařízení pouze do 50 lůžek,
2. víceúčelová hřiště pouze travnatá,
3. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb a v těsné blízkosti domů,
4. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitu území vymezeného danou funkcí.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 35.

* Bydlení individuální venkovského typu - BV
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí
nerušících obslužných funkcí místního významu.
B. Přípustné využití
1. rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného
hospodářského zvířectva a zázemím užitkových zahrad,
2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad,
3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy sloužící pro obsluhu tohoto území,
2

4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m ,
5. stavby pro rodinnou rekreaci,
6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školské, zdravotnická a sportovní,
7. zařízení výrobních a nevýrobních služeb,
8. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. dětská vybavená hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu,
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2. víceúčelová hřiště pouze travnatá,
3. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitu území vymezeného danou funkcí.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí ,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 35,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 50.

6.2 PLOCHY REKREACE
* Rekreace individuální pobytová - RI
A. Hlavní využití
plochy staveb pro rodinnou rekreaci.
B. Přípustné využití
1. stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách,
2. rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami a chovem domácího zvířectva,
3. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad,
4. objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě,
5. zahrádkářské kolonie s možností výstavby zahrádkářských chatek,
6. produkční a rekreační zahrady,
7. byty v nebytových domech,
8. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. dětská vybavená hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. objekty ubytování do kapacity 20 lůžek.
D. Nepřípustné využití
1. objekty řemeslných služeb a garáží,
2. výroba všeho druhu a sklady,
3. bytové domy,
4. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 15,
2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 70.
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* Rekreace na plochách přírodního charakteru - RP
A. Hlavní využití
plochy sezónní využívání krajiny k pobytové hromadné rekreaci.
B. Přípustné využití
1. veřejná koupaliště,
2. kempy, tábořiště, autokempy, areály sezónního ubytovacího zařízení,
3. rekreační areály a střediska - lokality soustředěných ubytovacích chatek včetně doprovodné
vybavenosti pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků,
4. rekreačně pobytové louky, travnatá hřiště,
5. infocentra, sociální zázemí ,
6. cyklostezky, hipostezky, naučné stezky,
7. areály zdraví, robinzonádní hřiště pro děti a mládež,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
2

10. stavby hospodářského zázemí do 50 m zastavěné plochy,
2

11. stavby k rodinné rekreaci do 50 m zastavěné plochy.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty pouze do 20% součtu podlahové plochy nebytového objektu.
D. Nepřípustné využití
1. obytné a rodinné domy,
2. výroba všeho druhu,
3. aktivity snižující kvalitu prostředí a neslučitelné s rekreačním využíváním území.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 25,
2. - maximální podlažnost 2 NP,
3. - minimální % ozelenění 65.

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury.
B. Přípustné využití
1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro:
a) vzdělávání a výchovu,
b) sociální služby a péče o rodinu,
c) zdravotní služby,
d) kulturu,
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e) veřejnou správu ,
f) ochranu obyvatelstva.
2. součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. - byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy,
2. - bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech.
D. Nepřípustné využití
1. bytové domy,
2. rodinné domy,
3. provozy výroby všeho druhu,
4. stavby pro rodinnou rekreaci,
5. čerpací stanice pohonných hmot .
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 3 NP,
3. minimální % ozelenění 25.

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu.
B. Přípustné využití
2

1. areály maloprodeje do 300m prodejní plochy,
2. zařízení pro ubytování, stravování,
3. zařízení pro nevýrobní služby,
4. zařízení pro vědu a výzkum,
5. zařízení cestovního ruchu,
6. nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb,
7. kynologické areály,
8. zařízení zábavy,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy,
2. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitu území vymezeného danou funkcí.
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D. Nepřístupné využití
1. provozy výroby všeho druhu,
2. rodinné domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví ,
3. minimální % ozelenění 25.

* Občanské vybavení - hřbitov - OH
A. Hlavní využití
plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením.
B. Přípustné využití
1. hřbitovy,
2. rozptylová loučka,
3. urnový háj,
4. administrativní budova s technickým a sociálním zázemím,
5. doprovodné služby - prodej květin,
6. vodní plochy,
7. krematoria se smuteční síní,
8. márnice, kaple, kostely,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě pouze do 30% součtu podlahové plochy,
2. parkoviště pouze pro potřeby dané funkce a lokality.
D. Nepřípustné využití
1. jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 15,
2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 75 .

* Občanské vybavení - sport - OS
A. Hlavní využití
plochy pro tělovýchovu a sport.
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B. Přípustné využití
1. sportovní areály,
2. sportovní haly,
3. nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí,
4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven,
5. zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť,
6. ostatní sportoviště v samostatných objektech,
7. doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality,
2. pozemky související dopravní infrastruktury,
3. pozemky související technické infrastruktury,
4. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 30% součtu podlahové plochy,
2. řadové garáže pouze jako součást navrženého areálu.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy, bytové domy,
2. stavby pro rodinnou rekreaci,
3. provozy výroby všeho druhu,
4. čerpací stanice pohonných hmot,
5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením, s možností ubytovacího a stravovacího
zařízení.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 50,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 30.

6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby s
místní komunikací obslužnou nebo zklidněnou a se sjezdy k nemovitostem.
B. Přípustné využití
1. náměstí, náves,
2. tržiště,
3. nábřeží,
4. pěší a obchodní ulice,
5. místní komunikace obslužné a zklidněné v sídlech,
6. součástí veřejných prostranství je:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) doprovodná zeleň, trávníky,
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c) mimolesní zeleň,
d) květinové záhony,
e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy,
f) chodníky.
7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ostatní trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby
s veřejnou sídlení zelení
B. Přípustné využití
1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem) s ochrannou funkcí,
2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací,
3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků,
4. součástí veřejných prostranství je:
a) mimolesní zeleň,
b) vodní toky a plochy,
c) odvodňovací otevřené strouhy,
d) pěší chodníky, cyklostezky.
5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení,
6. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky
C. Podmínečně přípustné využití
1. ostatní trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu,
3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
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* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - park - PVz1
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby
s veřejnou sídlení zelení.
B. Přípustné využití
1. součástí parku jsou:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky,
c) altány,
d) vodní toky a plochy,
e) udržovaný trávník,
f) květinové záhony,
g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová,
h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky,
i) odvodňovací otevřené strouhy,
j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů,
k) solitery jednotlivých stromů.
2. pozemky související dopravní infrastruktury,
3. pozemky související technické infrastruktury,
4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ostatní trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. místní komunikace pouze zklidněné se smíšeným provozem,
3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby,
2. parkoviště.

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby
s veřejnou sídlení zelení s ochrannou funkcí.
B. Přípustné využití
1. souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem),
2. individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné funkce,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky
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C. Podmínečně přípustné využití
1. ostatní trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.

6.5 ZELEŇ VYHRAZENÁ
* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách nezahrnutá do jiných zastavěných a
zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu).
B. Přípustné využití
1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady,
2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků,
3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost,
4. účelové cesty,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
2

1. skleníky do 25 m zastavěné plochy,
2

2. bazény do 40m zastavěné plochy,
2

3. altány do 25 m zastavěné plochy.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 5,
2. maximální podlažnost 1 NP,
3. minimální % ozelenění plochy 85.

6.6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
* Smíšené obytné městského typu - SM
A. Hlavní využití
bydlení v bytových domech ve městech a příměstských oblastech s obslužnou sférou a s nerušící
výrobní činností místního významu.
B. Přípustné využití
1. bydlení v bytových nízkopodlažních domech,
2. administrativa, stravování,
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3. nevýrobní služby,
4. zázemí turistického ruchu ,
5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami,
6. rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
2

8. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000 m ,
9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
10. zařízení místní správy a církve,
11. nerušící zařícení drobné výroby,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. pozemky související technické infrastruktury,
14. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. pozemky pro budovy obchodního prodeje nad 1.000 m

2

pouze v případě, že nezvýší výrazně

dopravní zátěž území,
2. objekty ubytování do 100 lůžek,
3. nerušící zařízení dopravy , čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně
dopravní zátěž území,
4. samostatně stojící řadové garáže pouze pro kapacitu území vymezeného danou funkcí.
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké výroby a skladů,
2. zábavní střediska,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 70,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví ,
3. minimální % ozelenění 20.

* Smíšené obytné venkovského typu - SV
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským
zázemím s obslužnou sférou a nerušící výrobní činností.
B. Přípustné využití
1. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
2. bydlení ve spojení s nerušícím zařízením drobné výroby a služeb,
3. zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel,
4. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů,
5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně
záhumenkového hospodářství,
6. bytové domy,
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7. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
8. nerušící zařízení drobné výroby ,
9. zařízení místní správy a církve,
10. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
11. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb ,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. pozemky související technické infrastruktury,
14. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
2

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m ,
2. objekty ubytování do 100 lůžek,
3. nerušící zařízení dopravy včetně samostatně stojící řadových garáží pouze pro kapacitu území
vymezeného danou funkcí,
4. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území.
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké výroby a skladů,
2. zábavní střediska,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25.

6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
* Doprava silniční - DS
A. Hlavní využití
plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení.
B. Přípustné využití
1. pozemky rychlostních komunikací, dálnic,
2. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací sběrných,
3. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (Pozn. lesní cesty
do 3m součást LPF),
4. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací,
5. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací,
6. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály),
7. parkoviště, odstavná stání,
8. hromadné a řadové garáže,
9. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot,
10. areály údržby pozemních komunikací,
11. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování,
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12. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině,
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytových domech do 20% součtu podlahové plochy,
2. polní a lesní cesty širší než 3 m.
D. Nepřípustné využití
1. jiné využití území.

* Doprava silniční – specifická – DS1
A. Hlavní využití
plochy pozemních komunikací.
B. Přípustné využití
1. pozemky rychlostních komunikací, dálnic,
2. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných,
3. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací,
4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací,
5. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině.
C. Podmínečně přípustné využití
1. území, které nebude využito pro dopravní silniční stavbu, bude navráceno zpět do kulturní
nezastavěné krajiny, zejména ZPF,
2. pozemky technické infrastruktury pouze nezbytně související – např. sedimentační nádrž.
D. Nepřípustné využití
1. jiné využití území.

* Doprava letecká - DL
A. Hlavní využití
pozemky letišť a zařízení sloužící letecké dopravě
B. Přípustné využití
1. pozemky letišť,
2. vzletové a přistávací dráhy,
3. obslužné komunikace, garáže,
4. parkoviště a odstavná stání,
5. vestavěná zařízení stravování, ubytování a služeb v provozních budovách letiště,
6. hangáry pro letadla,
7. nerušící drobná výroba, sklady ,
8. řemeslné objekty pro obsluhu daného území (letiště provozuje hospodářskou činnost za účelem
získání fin. prostředků pro svou činnost),
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9. stanoviště hasičů a lékařské záchranné služby.
10. pozemky související technické a dopravní infrastruktury,
11. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. bydlení v obslužných domech do 30% součtu podlahové plochy.
D. Nepřípustné využití
1. jiné využití území.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 80,
2. maximální podlažnost II. NP + podkroví.

6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
* Technická infrastruktura - TI
A. Hlavní využití
pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technické infrastrutkury.
B. Přípustné využití
1. zařízení pro zásobování elektrickou energií,
2. zařízení pro zásobování plynem,
3. zařízení pro zásobování teplem,
4. zařízení ostatních produktovodů,
5. zařízení spojová,
6. zařízení pro zásobování vodou,
7. zařízení pro čištění odpadních vod,
8. zařízení pro zpracování, třídění a likvidaci odpadu,
9. manipulační plochy,
10. přístupové komunikace,
11. malé vodní elektrárny,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití
1. jiné využití území.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví ,
3. minimální % ozelenění 25.
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6.9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
* Výroba drobná - VD
A. Hlavní využití
zařízení drobné výroby všeho druhu.
B. Přípustné využití
1. sklady v areálech, veřejné provozy,
2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení,
3. čerpací stanice pohonných hmot,
4. řemeslné provozy všeho druhu,
5. stavební dvory,
6. vědecká a výzkumná pracoviště,
7. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro zvířectva,
8. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu,
9. areály fotovoltaických elektráren,
10. parkoviště a garáže pro kapacitu území vymezeného danou funkcí,
11. pozemky dopravní infrastruktury,
12. pozemky technické infrastruktury,
13. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty pouze v nebytových domech do 20% součtu podlahové plochy,
2

2. nákupní centra do 2.000m prodejní plochy.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 20.

* Výroba zemědělská - VZ
A. Hlavní využití
zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích.
B. Přípustné využití
1. sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka, koní a drůbeže,
2. skleníky,
3. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí,
silážní žlaby, seníky,
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4. sádky, areály rybářství,
5. vinné sklepy,
6. areály fotovoltaických elektráren, bioplynová stanice
7. pozemky dopravní infrastruktury,
8. pozemky technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy,
2. správní budova, sociální zázemí a zařízení stravování pouze jako součást areálu.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 70,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 15.

6.10 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
* Smíšené výrobní plochy - VS
A. Hlavní využití
zařízení pro drobnou výrobu, sklady, zařízení pro výrobu lehkou a výrobu zemědělskou, která nemají
podstatný vliv na své okolí.
B. Přípustné využití
1. zařízení drobné výroby všeho druhu,
2. areály skladů a dopravní areály,
3. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení jako součást výrobního areálu,
4. čerpací stanice pohonných hmot,
5. řemeslné provozy všeho druhu,
6. stavební dvory,
7. vědecká a výzkumná pracoviště,
8. sádky,
9. zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích,
10. sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka, koní a drůbeže,
11. skleníky,
12. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí,
13. provozy lehké výroby,
14. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu,
15. areály fotovoltaických elektráren, bioplynová stanice
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16. provozy určené ke zpracování, třídění, likvidaci a recyklaci odpadu,
17. pozemky dopravní infrastruktury,
18. pozemky technické infrastruktury,
19. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty pouze v nebytových domech do 20% součtu podlahové plochy,
2

2. nákupní centra do 2.000m prodejní plochy.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy,
2. obytné domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci,
4. provozy těžké zpracovatelské výroby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 70,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 10.

6.11 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
* Plochy vodní a vodohospodářské - W
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou.
B. Přípustné využití
1. obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny,
2. výstavby vodních děl,
3. zakládání a údržba břehových porostů,
4. odstraňování překážek plynulého odtoku,
5. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod,
6. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů,
7. umisťovat hydrogeologické vrty,
8. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území,
9. útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.:
a) řeky a potoky,
b) mokřady a mokřiny,
c) dočasné vodní plochy,
d) plavební kanály a stoky,
e) jezera,
f) rybníky,
g) přehrady,
h) jiné prohlubeniny naplněné vodou,
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ch) otevřené meliorační kanály.
C. Podmínečně přípustné využití
1. odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou v rozporu
s ostatními funkcemi v území,
2. těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy
podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability,
3. odstranění jednotlivých stromů nebo části břehového porostu, který může v blízké budoucnosti
vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku,
4. zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze se
souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody,
5. zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů.
D. Nepřípustné využití
1. umisťování dálkových produktovodů,
2. vytváření bariér,
3. zakládání skládek,
4. snižování kvality a kvantity vod,
5. změna charakteru ploch v ochranném pásmu I.stupně,
6. umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním úřadem.

6.12 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
* Plochy zemědělské - NZ
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce.
B. Přípustné využití
1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná,
2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce,
3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného
druhu pozemku a způsobu využití pozemku,
4. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb,
zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace,
přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.),
5. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů,
6. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití,
7. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti,
8. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras a hipostezek včetně informačních tabulí a
rozcestníků po stávajících komunikací,
9. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování
ekologické stability krajiny,
10. zemědělská rekultivace sanovaných ploch zasažených negativními důsledky těžby surovin,
11. zemědělská půda obhospodařovaná,
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12. vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže,
13. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství,
14. pozemky související dopravní infrastruktury,
15. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské
obhospodařování území,
2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální
obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem,
3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí.
D. Nepřípustné využití
1. využívání území k zastavění mimo historické stavební parcely jinou funkcí než zemědělskou, nebo
rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem,
2. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu,
3. scelování ploch orné půdy,
4. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území.

6.13 PLOCHY LESNÍ
* Plochy lesní - NL
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce.
B. Přípustné využití
1. hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu, nebo lesních
hospodářských osnov,
2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě,
3. půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření,
4. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních
cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících,
5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti,
6. vymezení ploch místního ÚSES,
7. 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, drobné
vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou
přirozeně bez dřevinné vegetace,
2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní výrobou,
3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo
k nelogickému dělení lesních pozemků,
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4. 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,
5. stavby pro rodinou rekreaci pouze na historických stavebních parcelách.
D. Nepřípustné využití
1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování
stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem,
2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto
územním plánem.

6.14 PLOCHY PŘÍRODNÍ
* Plochy přírodní – NP
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny,
zejména plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční funkce je
potlačena, zvláště chráněná maloplošná území, zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II.
zóna, památné stromy s ochranným pásmem, biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního
významu, biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního

významu pokud se vyskytují na

ostatních plochách, registrované významné krajinné prvky, rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100
2

m na ostatních plochách, plochy se smluvní ochranou, plochy evropsky významných lokalit.
B. Přípustné využití
1. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras a naučných stezek po stávajících komunikacích,
2. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof,
3. výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
4. výstavba doplňkových vybavení
C. Podmínečně přípustné využití
1. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu s ochranou
přírody.
D. Nepřípustné využití
1. provádět terénní úpravy podléhající povolení stavebního úřadu, odvodňování pozemků,
2. těžba nerostných surovin, rašeliny, stěrku a písku.

6.15 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx
A. Hlavní využití
plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního
využívání krajiny
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Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:
a) plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp,
b) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz,
c) plochy smíšené nezastavěného území lesnické - NSl,
d) plochy smíšené nezastavěného území těžební - NSt,
e) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské – NSv,
f) plochy smíšené nezastavěného území ochranné – Nso.
B. Přípustné využití
1. lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení
převažujícího způsobu využití,
2. extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území,
vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území,
podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu,
3. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném,
kompromisním postavení,
4. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany
přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně,
5. pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
C. Nepřípustné využití
1. umisťovat jiné stavby než vyjmenované mimo hranice vymezeného ZÚ,
2. negativně ovlivňovat vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací.

* Plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSp:
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména ptačí oblasti, velkoplošná zvláště chráněná
území – pouze III. a IV.zóna, plochy biokoridorů na zemědělské nebo lesní půdě, nivy vodních toků na
ostatní půdě.
B. Přípustné využití
1. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území,
2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
3. výstavba doplňkových vybavení.
C. Nepřípustné využití
1. velkoplošné odvodňování pozemků,
2. ostatní účely využití.
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* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně
neobhospodařovaná a nezemědělská půda, která je nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u
nichž není vhodné používat intenzivní technologie hospodaření.
B. Přípustné využití
1. jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových
územích nebo aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích
oblastech, v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně
chráněných území, jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní
technologie.
2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
3. výstavba doplňkových vybavení,
4. zakládání opatření v krajině a výstavba staveb ke snižování ohrožení území, které jsou ve veřejném
zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

* Plochy smíšené nezastavěného území lesnické - NSl
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa
s upřednostněním mimoprodukčních funkcí (půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.).
B. Přípustné využití
1. jedná se o lesní půdu v: v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových územích nebo
aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích oblastech,
v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území,
ostatní pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie.
2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
3. výstavba doplňkových vybavení.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

* Plochy smíšené nezastavěného území těžební - NSt:
A.Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
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B. Přípustné využiti
1. využití ploch pro těžbu nebo k rekultivačním zásahům po ukončení těžby,
2. plochy současné, minulé nebo budoucí těžby v krajině, které svou existencí ovlivňují hospodařeni
na těchto plochách.
C. Podmínečně přípustné
1. zřizování jednoduchých dočasných staveb v případě, že přímo souvisí s těžbou,
2. výstavba technické infrastruktury, která bude sloužit výhradně k provádění činností přímo
souvisejících k těžbě surovin a zabezpečující přístupnost k těžební ploše pro obsluhu.
3. funkce prvků vymezeného ÚSES bude dočasně po dobu těžby přerušena, následně při sanaci a
rekultivaci bude funkce jednotlivých prvků ÚSES v území opět obnovena.
D. Nepřípustné využití
1. na plochách, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit není přípustné umisťování
jakýchkoliv trvalých staveb,
2. přes plochy, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit, vést jakékoliv inženýrské sítě a
budovat nové komunikace,
3. provádět takové činnosti a používat takové technologie při těžbě, které ovlivní kvalitu a množství
podzemních vod.

* Plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské - NSv
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné využití
1. plochy, u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou povrchových nebo podzemních vod, zejména
v ochranném pásmu II.stupně povrchových a podzemních zdrojů vod, v záplavových územích a
aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v územích určených k rozlivům povodní,
v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje intenzivnímu hospodaření,
2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
3. výstavba doplňkových vybavení.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití

* Plochy smíšené nezastavěného území ochranné - NSo:
A. Hlavní
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné
1. vyplňuje prostor mezi plochami rozdílného funkčního využití území
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2. doplnění této zóny prvky, které budou zvyšovat její ochrannou funkci a ekologickou stabilitu na
rozdíl od okolních pozemků (např. zalesnění), zejména interakční prvky
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
4. výstavba doplňkových vybavení.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

* Plochy smíšené nezastavěného území infrastruktury (koridor technické a dopravní
infrastruktury) - NSi:
A. Hlavní využití
krajinný pás, ve kterém jsou nebo budou vedeny inženýrské sítě zejména nadmístního významu
B. Přípustné využití
1.odlesnění
2. pokud bude v tomto pásu vedené nadzemní vedení, musí být taktéž odstraněny všechny stromy
vyšší než 3 m do takové vzdálenosti, ve které by jejich vyvrácení mohlo poškodit nadzemní vedení
3. pravidelná údržba těchto ploch před zmlazováním zejména dřevinných druhů, které by svým
kořenovým systémem mohly narušovat vedení
4.související dopravní infrastruktura
5. dosázení okrajů plochy ekostabilizačními keři
C. Podmínečně přípustné:
1. opatření ke zvýšení retence území a opatření ke snížení ohrožení území přírodními katastrofami
provádět výsadbou pouze nízkých keřů do 3 m výšky s vyloučením stromů
D. Nepřípustné
1. umisťování jakýchkoli dočasných či trvalých staveb
2. výsadba mimolesní zeleně vyšší jak 3 m formou stromů,
3. rozšiřování meliorací

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
ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná opatření a plochy pro
asanace, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:10 000.
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7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ)
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ
* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)


Dopravní infrastruktura

D1 – koridor pro přeložku silnice I/20 v úseku Žalmanov – Toužim – rozv.pl.D1
D2 – dopravní obslužná plocha za ČOV u sportoviště – rozv.pl. Ú/Z-D1
D3 – řadové garáže na východním okraji obce – rozv.pl. Ú/Z-D2
D4 – koridor pro přeložku silnice II/179 na západním okraji obce – rozv.pl. Ú/Z-D3
D5 – posunutí vzletové a přistávací dráhy veřejného vnitrostátního letiště Toužim západním směrem DL Ú/Z-D4
D6 – posunutí vzletové a přistávací dráhy veřejného vnitrostátního letiště Toužim západním směrem –
rozv. pl. P/Z-D1


Technická infrastruktura

Navržené plochy pro stavby v území:
trafostanice
ČS - čerpací stanice vod
* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ)


X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

* X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně:
X.1.A.1.1. - při západním až jihozápadním okraji sídla Sedlo
X.1.A.1.2. - západně od sídla Sedlo nad bezejmennou vodotečí
X.1.A.1.3. - severovýchodně od sídla Sedlo
X.1.A.1.4.-jihovýchodně od rybníka u Sedla jižně pod sídlem Sedlo
X.1.A.1.5. - severozápadně od sídla Svinov u bezejmenného rybníka
X.1.A.1.6. - jihozápadně od sídla Sedlo pod rybníkem u Sedla
X.1.A.1.7. - nad vodotečí mezi Drahosedelským rybníkem a rybníkem u Sedla
X.1.A.1.8. - při východním okraji obce Útvina v návaznosti na zastavitelné plochy
X.1.A.1.9. - severovýchodně od sídla Sedlo u hranic řešeného území
X.1.A.1.10. - severovýchodně od sídla Sedlo pod Útvinským potokem
X.1.A.1.11. - jižně pod sídlem Svinov
X.1.A.1.12. - severozápadně od sídla Svinov v rozv.pl. D1
X.1.A.1.13. - jihovýchodně od Svinova u hranic řešeného území
X.1.A.1.14. - jižně pod sídlem Český Chloumek nad vodotečí
X.1.A.1.15. - severně nad sídlem Přílezy po Přílezským potokem
X.1.A.1.16. - severně nad sídlem Svinov
X.1.A.1.17. - severovýchodně nad sídlem Svinov
X.1.A.1.18. - při jižním kraji sídla Český Chloumek
X.1.A.1.19. - severně až severovýchodně od obce Útvina
X.1.A.1.20. - východně od Útviny pod Odolenvickým potokem
X.1.A.1.21. - severně až severovýchodně nad obcí Útvina
X.1.A.1.22. - severně nad Útvinou
X.1.A.1.23. - východně od sídla Český Chloumek
X.1.A.1.24. - severně nad Útvinou mezi rozvojovými plochami CH/Z-D1 a D1
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X.1.A.1.25. - severně nad Přílezy nad vodotečí
X.1.A.1.26. - severně nad sídlem Chylice
X.1.A. 1.27. - na západním okraji Chylice
X.1.A.1.28. - východně od sídla Přílezy směrem k ploše D1
X.1.A.1.29. - severně nad Českým Chloumkem
X.1.A. 1.30. - severozápadně nad Svinovem nad bezejmenným rybníkem
X.1.A.1.31. - jihovýchodně od sídla Český Chloumek u rozv.pl. D1
X.1.A.1.32. - severně nad sídlem Svinov mezi dvěma toky okolo zemědělské půdy
X.1.A.1.33. - severně nad sídlem Svinov nad vodotečí
X.1.A.1.34. - východně od sídla Český Chloumek u rozv.pl. D1
X.1.A.1.35. - jižně pod obcí Útvina
X.1.A.1.36. - jižně až jihozápadně od sídla Sedlo k Drahosedelskému rybníku
X.1.A.1.37. - západně od sídla Sedlo nad Drahosedelským rybníkem
X.1.A.1.38. - severně od sídla Sedlo směrem k západnímu okraji obce Útvina
X.1.A.1.39. - západně od obce Útvina při kraji hranice řešeného území
X.1.A.1.40. - severně nad obcí Útvina
X.1.A.1.41. - jižně pod sídlem Chylice
X.1.A.1.42. - západně od sídla Přílezy
X.1.A.1.43. - mezi sídly Přílezy a Český Chloumek
X.1.A.1.44. - východně od sídla Chylice
X.1.A.1.45. - severovýchodně od sídla Chylice
X.1.A.1.46. - západně od sídla Svinov u rozv.pl. D1
X.1.A.1.47. - severně až severovýchodně nad sídlem Svinov při kraji zemědělské půdy
X.1.A.1.48. - západně od obce Útvina
X.1.A.1.49. - u východní hranice ZÚ obce Útvina
X.1.A.1.50. - na východě od Útviny těsně za rozv.pl. D1
X.1.A.1.51. - severovýchodním směrem od obce Útvina
X.1.A.1.52. - severně nad sídlem Přílezy
X.1.A.1.53. - severně nad sídlem Chylice
X.1.A.1.54. - jižně až jihovýchodně pod sídlem Sedlo na zemědělské půdě
X.1.A.1.55. - v jižním cípu řešeného území pod sídlem Sedlo
X.1.A.1.56. - jihozápadně od sídla Sedlo na zemědělské půdě
X.1.A.1.57. - severně nad Svinovem na zemědělské půdě v blízkosti rozv. pl. D1
X.1.A.1.58. - severovýchodně od obce Útvina v těsné blízkosti rozv.pl. D1
X.1.A.1.59. - východně od obce Útvina podél Útvinského potoka
* X.1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění orné půdy:
X.1.A.2.1. - severně nad sídlem Přílezy
X.1.A.2.2. - severozápadně od sídla Přílezy
X.1.A.2.3. - severně nad Svinovem při východní hranici rozv.pl. D1
X.1.A.2.4. - severozápadně mezi sídlem Svinov a rozv. pl. D1
X.1.A.2.5. -jihozápadně od Sedla nad Drahosedelským rybníkem
X.1.A.2.6. - severozápadně od sídla Sedlo
X.1.A.2.7. - západně od sídla Sedlo
X.1.A.2.8. - u nejsevernější části sídla Svinov
X.1.A.2.9. - na západním okraji obce útvina v návaznosti na zastavitelnou plochu
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X.1.A.2.10. - na východ od obce Útvina v soutoku Útvinského potoka a řeky Střely
X.1.A.2.11. - severně až severozápadně od Svinova
X.1.A.2.12. - severně nad Chylicemi při rozv.pl. D1
X.1.A.2.13. - severně nad Chylicemi a západně od Svinova
X.1.A.2.14. -jižně pod sídlem Svinov
X.1.A.2.15. -jihovýchodně od sídla Svinov při hranici řešeného území
X.1.A.2.16. - jižně pod sídlem Chylice u řeky Střela
X.1.A.2.17. - západně od obce Útvina útoku Útvinského potoka
X.1.A.2.18. - v západní hranici ZÚ Útvina nad bezejmennou vodní plochou
X.1.A.2.19. - severně nad Útvinou mezi rozv.pl. CH/Z-D1 a D1
X.1.A.2.20. - severozápadně od sídla Svinov nad vodotečí
* X1.A.3. - protierozní opatření - zvyšování retenčních schopností území
X.1 A.3.1. - revitalizace vodoteče severozápadně od obce Útvina
X.1 A.3.2. - revitalizace vodoteče mezi Drahosedelským rybníkem a rybníkem u Sedla
X.1 A.3.3. - revitalizace vodoteče umístěné západně od sídla Sedlo
X.1 A.3.4. - revitalizace části Útvinského potoka západně od sídla Sedlo
X.1 A.3.5. - revitalizace vodoteče ústící do Útvinského potoka západně od Útviny
X.1 A.3.6. - revitalizace vodoteče umístěné severně nad sídlem Přílezy


X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.2. – založení vymezených prvků ÚSES:
X2.2.1. - část biocentra č.6
X2.2.2. - část biocentra č.5
X2.2.3. - část regionálního biocentra č. 1136
X2.2.4. - biokoridor č.29
X2.2.5. - část biokoridoru č.23
X2.2.6. - část biokoridoru č.11
X2.2.7. - biokoridor č.35
X2.2.8. - část biocentra č.8
X2.2.9. - část biocentra č.4
X2.2.10. - část biokoridoru č.22
X2.2.11. - část biokoridoru č.20
X2.2.12. - část biokoridoru č.11
X2.2.13. -biokoridor č.33
X2.2.14. - část biokoridoru č.36
X2.2.15. - část biokoridoru č.34
X2.2.16. - biokoridor č.32
X2.2.17. - biokoridor č.31
X2.2.18. - biokoridor č.30
X2.2.19. - část biocentra č.7
X2.2.20. - biokoridor č.19
X2.2.21. - část biokoridoru č.9
X2.2.22. - část biokoridoru č.13
X2.2.23. - část biocentra č.15
X2.2.24. - část biocentra č.14
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X2.2.25. - část biocentra 13
X2.2.26. - část regionálního biocentra č.535
X2.2.27. - část biokoridoru č.27
X2.2.28. - část biokoridoru č.15
X2.2.29. - biokoridor č.26
X2.2.30. - biokoridor č.21

7.2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170)
* Asanace
VA1 - asanace východní části vzletové a přistávací dráhy veřejného vnitrostátního letiště Toužim
* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst. 1, písm.k) STZ)
Technická infrastruktura
Navržené koridory pro inženýrské sítě v území:
- STL plynovod
- kanalizace splašková
- kanalizace dešťová
- vodovod pitný
- výtlačný řad vodovodu

8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
ÚP vymezuje na území obce Útvina veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro
která lze uplatnit pouze předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně
pospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:10 000.
* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l) STZ)


Veřejná prostranství

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy
PPK1 - veřejné prostranství s místní komunikací na severním okraji obce - rozv.pl. Ú/Z-P1
PPK3 - veřejné prostranství s místní komunikací pro příjezd ke sportovišti a garážím z I./20 - rozv.pl.
Ú/Z-P3
PPK5 - veřejné prostranství s místní komunikací jako obnova záhumenkové cesty mezi silnicemi
II./179 a III./1792 - rozv.pl. P/P-P1
* Veřejná prostranství s veřejnou zelení
PPZ2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v údolní nivě Útvinského potoka na
východním okraji obce za ČOV - rozv.pl. Ú/Z-P5
PPZ3

- veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku jako centrální návesní prostor -

rozv.pl. ČCH/Z-P1
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PPZ4 – veřejné prostranství s veřejnou ochrannou zelení mezi rozv. pl. Ú/Z-D3 a Ú/Z-B3 – rozv. pl.
Ú/Z-P6
PPZ5 – veřejné prostranství s veřejnou ochrannou zelení na jihovýchodním okraji obce – rozv. pl. Ú/ZP7
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* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)


Dopravní infrastruktura

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

D1

koridor pro přeložku silnice I/20 v

Útvina

1570/7, 1570/6, 1695/8, 1695/1, 2495/1, 1824/6,

úseku Žalmanov - Toužim - rozv.pl.

1570/4, 1570/8, 1570/3, 1881/5, 1570/9, 1824/4,

D1

1824/12, 1824/9, 1570/11, 1695/1, 1695/1, 2495/1,

Česká republika

2495/1, 1824/6, 1824/6, 1824/12, 1824/12, 1695/1,
1695/1, 1695/6, 1924/1, 1596/5, 1850/1, 1804/1,
1804/8, 1850/2, 1924/8, 2469, 2458, 2457/2, 1568,
1853, 2456
D1

koridor pro přeložku silnice I/20 v

Chylice u

794/4, 961/1, 863/1, 794/1, 979/1, 794/3, 423/1,

úseku Žalmanov - Toužim - rozv.pl.

Útviny

423/4, 794/3, 979/1, 794/1, 500/2, 467/6, 839/6,

D1

Česká republika

866/1, 839/2, 1015/3, 1098/5, 1015/1, 1015/4,
1060/10, 493/1, 467/3, 749/2, 749/1, 778/10, 778/13,
778/12, 467/5, 839/7, 972/1, 839/1, 467/7, 857/2,
731/1,

972/3,

467/1,

467/4,

1015/4,

1060/10,

1060/10, 1060/7, 1060/7, 866/1, 839/1, 866/1, 839/2,
778/10, 1060/8, 493/5, 1060/9, 502, 512, 778/10,
1060/13, 1060/7, 500/1, 1015/1, 488/1, 1213/2,
1170, 1185, 979/2, 773, 1187, 1189/2, 1189/1, 768,
766, 1167/3, 488/3, 1188/2, 928/3, 1195/1, 1167/1,
1190/1, 837, 1167/2, 1215, 1188/1, 928/3, 757/4,
757/1, 757/3, 757/2, 741/1, 756, 496/2, 496/1, 496/3,
741/3, 488/2
D1

koridor pro přeložku silnice I/20 v

Svinov u

1016/10, 435, 1016/9, 1016/3, 1016/6, 1016/4,

úseku Žalmanov - Toužim - rozv.pl.

Toužimi

1016/5, 1016/2, 1016/11, 802/1, 1016/8, 529/1,

D1

Česká republika

529/6, 529/3, 529/5, 529/2, 529/4, 457/1, 457/2, 590,
1016/1, 529/1, 802/1, 529/1, 590, 671/1, 671/1,
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587/4, 592/1, 725/1, 671/1, 466, 722/2, 1521, 592/2,
722/3, 461/1, 468, 794, 463, 464/2, 461/3, 1495,
1507, 1511, 1508, 1492/1, 1496
D2

dopravní obslužná plocha za ČOV u

Útvina

2166/12, 2166/13, 2166/2

Obec Útvina

Útvina

2225/3, 2225/1, 2206/2, 2208

Obec Útvina

Útvina

408/6, 373/7, 373/5, 1193/4, 1193/2, 373/1, 373/4,

Karlovarský kraj

sportoviště - rozv.pl. Ú/Z-D1
D3

řadové garáže na východním okraji
obce - rozv. pl. Ú/Z-D2

D4

koridor pro přeložku silnice II/179
na západním okraji obce - rozv. pl.

373/6, 373/7, 373/5, 991, 351/2, 987, 359/1, 1200,

Ú/Z-D3

985, 352, 2431, 988/7, 988/1, 1198/2, 1204/1,
1204/2, 2424, 988/2, 988/5, 350/2, 988/4, 1198/1,
2469, 408/6, 350/2

D5

posunutí vzletové a přistávací dráhy
veřejného

vnitrostátního

Útvina

1056

Karlovarský kraj

Přílezy

73/6, 73/8

Karlovarský kraj

letiště

Toužim západním směrem - rozv.pl.
Ú/Z-D4
D6

posunutí vzletové a přistávací dráhy
veřejného vnitrostátního letiště
Toužim západním směrem - rozv.pl.
P/Z-D1
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Technická infrastruktura

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

trafostanice

Útvina

1499/1, 2149/15, 2346/7

Obec Útvina

trafostanice

Přílezy

310/5, 896/6

Obec Útvina

trafostanice

Český

62/9

Obec Útvina

1293/10

Obec Útvina

1169/5

Obec Útvina

Chloumek
trafostanice

Sedlo u
Toužimi

ČS - čerpací stanice vod

Útvina

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ)


X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

X1.A.1.

protierozní opatření – výsadba
mimolesní zeleně

X1.A.1.1.
X1.A.1.2.
X1.A.1.3.

při západním až jihozápadním okraji

Sedlo u

1079/1, 1095/1, 1095/2, 1079/5, 1079/1, 1264/1,

Obec Útvina

sídla Sedlo

Toužimi

1264/2, 1293/9, 1264/1

západně od sídla Sedlo nad

Sedlo u

732/2, 732/9, 835/8

Obec Útvina

bezejmennou vodotečí

Toužimi

severovýchodně od sídla Sedlo

Sedlo u

1650/1

Obec Útvina

2446/1, 2499, 202/1, 202/4, 202/5

Obec Útvina

Toužimi
X1.A.1.3.

severovýchodně od sídla Sedlo

Útvina
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X1.A.1.4.

X1.A.1.5.
X1.A.1.6.

X1.A.1.7.

X1.A.1.8.

jihovýchodně od rybníka u Sedla

Sedlo u

1671, 1437/4, 1672/1, 1321/3, 1437/2, 1321/11,

Obec Útvina

jižně pod sídlem Sedlo

Toužimi

1672/3, 1321/9, 1321/1, 1321/11, 1672/1, 1672/3

severozápadně od sídla Svinov u

Svinov u

802/6

Obec Útvina

bezejmenného rybníka

Toužimi

jihozápadně od sídla Sedlo pod

Sedlo u

1217, 1321/16, 1662, 1321/6, 1321/15, 1321/4,

Obec Útvina

rybníkem u Sedla

Toužimi

1321/12, 1321/10

nad vodotečí mezi Drahosedelským

Sedlo u

1079/3, 1079/1, 1079/4, 1264/3, 1079/7, 1079/8,

rybníkem a rybníkem u Sedla

Toužimi

1079/8, 1079/6, 1079/4, 1079/3, 1040/9

při východním okraji obce Útvina v

Útvina

2454/1, 2197/2, 2166/9, 2166/6, 2166/2

Obec Útvina

severovýchodně od sídla Sedlo u

Sedlo u

647/14, 532/3, 532/14

Obec Útvina

hranic řešeného území

Toužimi

severovýchodně od sídla Sedlo pod

Sedlo u

732/10, 732/7, 732/8, 732/1, 560/1, 732/8, 647/4,

Obec Útvina

Útvinským potokem

Toužimi

732/8, 732/1, 732/11, 647/4, 647/6, 647/13, 732/7,

Obec Útvina

návaznosti na zastavitelné plochy
X1.A.1.9.
X1.A.1.10.

732/9
X1.A.1.11.

jižně pod sídlem Svinov

Chylice u

329/5, 329/1

Obec Útvina

279, 274/2

Obec Útvina

802/1

Obec Útvina

237

Obec Útvina

362/4

Obec Útvina

Útviny
X1.A.1.11.

jižně pod sídlem Svinov

Svinov u
Toužimi

X1.A.1.12.
X1.A.1.13.
X1.A.1.14.

severozápadně

od

sídla

Svinov

Svinov u

v rozv.pl. D1

Toužimi

jihovýchodně od Svinova u hranic

Svinov u

řešeného území

Toužimi

jižně pod sídlem Český Chloumek

Český

nad vodotečí

Chloumek
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X1.A.1.15.

severně

nad

sídlem

Přílezy

po

Přílezy

Přílezským potokem
X1.A.1.15.
X1.A.1.16.

severně

nad

310/25, 1038/2, 310/17, 310/12, 310/19, 310/26,

Obec Útvina

820/2, 820/4

sídlem

Přílezy

po

617/1

Obec Útvina

1100/2

Obec Útvina

845/1

Obec Útvina

Český

412/1, 127/29, 127/34, 127/3, 153/1, 89/1, 89/2,

Obec Útvina

Chylice u

Přílezským potokem

Útviny

severně nad sídlem Svinov

Svinov u
Toužimi

X1.A.1.17.

severovýchodně nad sídlem Svinov

Svinov u
Toužimi

X1.A.1.18.

při jižním kraji sídla Český Chloumek

Chloumek

89/1, 127/35, 127/36

X1.A.1.19.

severně až severovýchodně od obce

Chylice u

961/3

Obec Útvina

Útvina

Útviny

severně až severovýchodně od obce

Útvina

1455/27, 1455/5, 1455/28

Obec Útvina

pod

Útvina

699/27, 699/35, 699/36, 699/32, 699/19, 699/35

Obec Útvina

severně až severovýchodně nad

Útvina

1140/8, 1140/4, 1100/30, 1140/7, 1100/40, 1100/52,

Obec Útvina

X1.A.1.19.

Útvina
X1.A.1.20.

východně

od

Útviny

Odolenvickým potokem
X1.A.1.21.

obcí Útvina

1100/9,

1100/20,

1100/1,

1100/42,

2421/1,

1100/22,

1100/51,
1100/23,

1100/41,
1133/1,

1100/35, 1100/24
X1.A.1.22.

severně nad Útvinou

Útvina

1455/38, 1455/1

Obec Útvina

X1.A.1.23.

východně od sídla Český Chloumek

Svinov u

688/2, 688/1, 802/1

Obec Útvina

961/1, 961/3, 961/7, 961/2, 961/2, 961/1, 961/3

Obec Útvina

Toužimi
X1.A.1.24.
X1.A.1.24.

severně

nad

Útvinou

mezi

Chylice u

rozvojovými plochami CH/Z-D1 a D1

Útviny

severně

Útvina

1455/27, 1455/5, 1455/27, 1455/28

Obec Útvina

Přílezy

364/4, 310/1, 364/1, 364/5

Obec Útvina

nad

Útvinou

mezi

rozvojovými plochami CH/Z-D1 a D1
X1.A.1.25.

severně nad Přílezy nad vodotečí
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X1.A.1.26.

X1.A.1.27.

severně nad sídlem Chylice

na západním okraji Chylice

Obec Útvina

Svinov u

587/3, 428/1, 435, 529/1, 1481, 529/10, 529/9, 399,

Toužimi

529/1

Chylice u

1188/2, 839/6, 839/5, 778/10, 773, 866/2, 863/2

Obec Útvina

239/1, 1029/1, 1029/4, 239/4, 305/5, 232/7, 230/1,

Obec Útvina

Útviny
X1.A.1.28.

východně od sídla Přílezy směrem k

Přílezy

ploše D1
X1.A.1.28.
X1.A.1.29.
X1.A.1.30.
X1.A.1.31.
X1.A.1.32.
X1.A.1.33.
X1.A.1.34.
X1.A.1.35.

1029/3, 230/6, 239/3, 232/6, 305/2, 305/4

východně od sídla Přílezy směrem k

Chylice u

778/20, 778/21, 778/9, 778/1, 778/14, 694/8, 794/3,

ploše D1

Útviny

794/2, 778/4, 778/2, 1187, 778/21

severně nad Českým Chloumkem

Český

258/4, 323/13, 258/1, 258/2, 395/1, 258/3, 258/6,

Chloumek

395/3, 412/6

severozápadně nad Svinovem nad

Svinov u

802/5, 802/1

Obec Útvina

bezejmenným rybníkem

Toužimi
802/1, 529/1, 587/4

Obec Útvina

883/1, 883/3

Obec Útvina

941/6, 941/2, 1075

Obec Útvina
Obec Útvina

jihovýchodně

od

sídla

Český

Svinov u

Chloumek u rozv.pl. D1

Toužimi

severně nad sídlem Svinov mezi

Svinov u

dvěma toky okolo zemědělské půdy

Toužimi

severně nad sídlem Svinov nad

Svinov u

vodotečí

Toužimi

východně od sídla Český Chloumek

Svinov u

1016/5, 1016/3, 765, 1016/1, 1016/8, 1016/4, 1495,

u rozv.pl. D1

Toužimi

1016/6

jižně pod obcí Útvina

Útvina

2346/11, 2498/1, 2498/4, 2346/9, 2346/18, 2498/3,

Obec Útvina
Obec Útvina

Obec Útvina

2498/6, 2346/22
X1.A.1.36.

jižně až jihozápadně od sídla Sedlo k

Sedlo u

1321/8, 1138/6, 1138/11, 1138/13, 1321/5, 1662,

Drahosedelskému rybníku

Toužimi

1321/10, 1321/9, 532/1, 1321/1, 1293/7, 1293/13,

Obec Útvina

1293/8, 1293/11, 1293/10, 1293/1, 1366/2, 1321/11,
1138/8, 1138/15, 1138/91675, 1138/14, 1366/1,
1293/12, 1138/13, 1366/1, 1321/11, 1321/12, 1662,
1321/10
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X1.A.1.37.
X1.A.1.38.
X1.A.1.38.

západně

od

sídla

Sedlo

nad

Sedlo u

1040/4, 919/4, 919/1, 919/13, 919/10, 945/8, 1677,

Drahosedelským rybníkem

Toužimi

1040/5, 1040/9, 945/1, 919/4

severně od sídla Sedlo směrem k

Sedlo u

439/2, 439/3, 532/12, 439/1, 439/4, 439/6, 532/12,

západnímu okraji obce Útvina

Toužimi

439/4

severně od sídla Sedlo směrem k

Útvina

479/1, 423/3, 423/8, 253/3, 253/4, 479/1, 423/8,

západnímu okraji obce Útvina
X1.A.1.39.

západně od obce Útvina při kraji

Obec Útvina
Obec Útvina
Obec Útvina

479/16, 423/7, 423/6, 423/12, 479/14
Útvina

hranice řešeného území

911/14, 911/8, 911/1, 911/10, 911/9, 911/18,

Obec Útvina

911/13, 911/16, 911/6

X1.A.1.40.

severně nad obcí Útvina

Útvina

X1.A.1.41.

jižně pod sídlem Chylice

Chylice u

1106/1, 1015/5, 1098/4, 1060/6, 1038, 1060/1,

Útviny

1098/5, 1060/5, 1060/11, 1060/8, 1150/1, 1060/12

1455/36, 1455/6, 1455/35, 1455/8, 1455/11, 1455/1,

Obec Útvina

1455/38
Obec Útvina

X1.A.1.41.

jižně pod sídlem Chylice

Útvina

1695/1, 1695/6

Obec Útvina

X1.A.1.42.

západně od sídla Přílezy

Přílezy

759/5, 759/2, 759/1, 759/3, 759/6

Obec Útvina

X1.A.1.43.

mezi sídly Přílezy a Český Chloumek

Přílezy

410/2, 364/3, 364/4, 352/2, 364/1, 364/6, 364/1, 347

Obec Útvina

X1.A.1.43.

mezi sídly Přílezy a Český Chloumek

Český

362/4

Obec Útvina

599/1

Obec Útvina

Chylice u

339/2, 330/2, 328/10, 330/3, 328/6, 328/4, 328/7,

Obec Útvina

Útviny

328/6

Chylice u

328/6, 328/4, 329/9, 329/17, 329/1, 328/5, 328/1,

Útviny

328/4, 383/6, 329/8, 329/6, 383/4, 329/7, 329/13,

Chloumek
X1.A.1.43.

mezi sídly Přílezy a Český Chloumek

Chylice u
Útviny

X1.A.1.44.
X1.A.1.45.

východně od sídla Chylice
severovýchodně od sídla Chylice

Obec Útvina

383/3
X1.A.1.46.
X1.A.1.47.

západně od sídla Svinov u rozv.pl.

Svinov u

D1

Toužimi

severně až severovýchodně nad

Svinov u

sídlem Svinov při kraji zemědělské

Toužimi

529/5, 529/4, 457/1

Obec Útvina

881/5, 881/2, 900/1, 900/2

Obec Útvina

půdy
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X1.A.1.48.

západně od obce Útvina

Sedlo u

439/4, 439/5, 439/1, 452/1, 439/4

Obec Útvina

479/1, 253/2, 512/2, 479/11, 479/13, 479/18, 512/3,

Obec Útvina

Toužimi
X1.A.1.48.

západně od obce Útvina

Útvina

512/1
X1.A.1.49.

u východní hranice ZÚ obce Útvina

Útvina

294/1, 270/4, 294/4, 270/13

Obec Útvina

X1.A.1.50.

na východě od Útviny těsně za

Útvina

1824/7, 1824/5, 2456, 1824/10, 1824/9, 1824/8,

Obec Útvina

rozv.pl. D1

1570/9, 1596/5, 2458, 1570/3, 1613/6, 1570/17,
1613/5, 1613/3, 1824/4

X1.A.1.51.

severovýchodním směrem od obce

Útvina

Útvina

1570/5, 1570/7, 1570/16, 1570/14, 2457/2, 1568,

Obec Útvina

1570/1, 1570/6, 1570/8, 1570/4

X1.A.1.52.

severně nad sídlem Přílezy

Přílezy

276/1, 310/22

Obec Útvina

X1.A.1.52.

severně nad sídlem Přílezy

Chylice u

621, 641/1, 641/2

Obec Útvina

446/6, 450/3, 450/2, 423/4, 423/1

Obec Útvina

Útviny
X1.A.1.53.

severně nad sídlem Chylice

Chylice u
Útviny

X1.A.1.54.

jižně až jihovýchodně pod sídlem

Sedlo u

1293/10,

Sedlo na zemědělské půdě

Toužimi

1606/4, 1675, 1366/2, 1606/15, 1293/11, 1293/8,

1606/10,

1606/14,

1606/5,

1606/11,

Obec Útvina

1293/7, 1321/1, 1321/14, 1366/1, 1606/12, 1576/8,
1576/7, 1606/8, 1606/9, 1606/16, 1437/2, 1606/2,
1606/1, 1321/1, 1672/3, 1321/14, 1437/3, 1366/1,
1675, 1576/4, 1321/1, 1606/1, 1606/6, 1606/7,
1672/3, 1606/4, 1321/2, 1576/5, 1594/1, 1672/1,
1606/4, 1437/6
X1.A.1.55.

v jižním cípu řešeného území pod

Sedlo u

1321/11, 1416/7, 1437/7, 1437/9, 1437/8, 1437/1,

sídlem Sedlo

Toužimi

1321/5, 1321/7, 1321/3, 1672/1, 1321/15, 1671,

Obec Útvina

1416/8, 1416/6, 1437/2, 1437/5, 1670
X1.A.1.56.

jihozápadně

od

sídla

Sedlo

na

zemědělské půdě
X1.A.1.57.

severně

nad

Sedlo u

1660, 1079/4, 1079/1, 1079/8, 1079/8, 1079/8

Obec Útvina

1040, 1016/1, 1506/1, 1059/2, 1016/7, 1059/4,

Obec Útvina

Toužimi
Svinovem

na

Svinov u
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zemědělské půdě v blízkosti rozv. pl.

Toužimi

1016/5, 1016/3, 1016/4, 1016/6

Útvina

1695/1, 2458, 1570/12, 1570/1, 1570/5, 1570/6

Obec Útvina

Útvina

1824/6, 1824/19, 2456, 1824/16, 1824/15, 1824/3,

Obec Útvina

D1
X1.A.1.58.

severovýchodně od obce Útvina v
těsné blízkosti rozv.pl. D1

X1.A.1.59.

východně od obce Útvina podél
Útvinského potoka

X1.A.2.

1824/20, 1824/1

protierozní opatření - zatravnění
orné půdy

X1.A.2.1.

severně nad sídlem Přílezy

Přílezy

607/1, 607/2

Obec Útvina

X1.A.2.2.

severozápadně od sídla Přílezy

Přílezy

661/4

Obec Útvina

X1.A.2.3.

severně nad Svinovem při východní

Svinov u

802/1

Obec Útvina

hranici rozv.pl. D1

Toužimi

severozápadně mezi sídlem Svinov

Svinov u

377/4, 377/1

Obec Útvina

a rozv. pl. D1

Toužimi
1040/6, 1042, 1033/4

Obec Útvina

732/5, 647/4, 732/5

Obec Útvina

224/5, 224/1, 224/2, 243, 224/3

Obec Útvina

Svinov u

1100/2, 1086/1, 1111/6, 1100/3, 1100/1, 1100/2,

Obec Útvina

Toužimi

1086/1, 1086/2, 1111/8, 1503/1

Útvina

373/5, 373/7, 373/6, 373/4, 373/1

Obec Útvina

Útvina

1824/5, 1824/8, 2495/2, 1824/7, 1824/5

Obec Útvina

Svinov u

845/2, 845/1, 847/2, 841/1, 44/1, 377/1

Obec Útvina

457/1

Obec Útvina

X1.A.2.4.
X1.A.2.5.
X1.A.2.6.

jihozápadně

od

Sedla

nad

Sedlo u

Drahosedelským rybníkem

Toužimi

severozápadně od sídla Sedlo

Sedlo u
Toužimi

X1.A.2.7.

západně od sídla Sedlo

Sedlo u
Toužimi

X1.A.2.8.
X1.A.2.9.

u nejsevernější části sídla Svinov
na západním okraji obce útvina v
návaznosti na zastavitelnou plochu

X1.A.2.10.

na východ od obce Útvina v soutoku
Útvinského potoka a řeky Střely

X1.A.2.11.
X1.A.2.12.

severně

až

severozápadně

od

Svinova

Toužimi

severně nad Chylicemi při rozv.pl.

Svinov u
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D1

Toužimi

severně nad Chylicemi a západně od

Svinov u

Svinova

Toužimi

X1.A.2.14.

jižně pod sídlem Svinov

Svinov u

X1.A.2.15.

jihovýchodně od sídla Svinov při

Svinov u

hranici řešeného území

Toužimi

jižně pod sídlem Chylice u řeky

Chylice u

Střela

Útviny

jižně pod sídlem Chylice u řeky

X1.A.2.13.

350, 346

Obec Útvina

1530, 251/1

Obec Útvina

237, 159/2

Obec Útvina

174/6

Obec Útvina

Útvina

1724/4, 1724/2, 1724/3

Obec Útvina

západně od obce Útvina útoku

Sedlo u

316/5, 439/4, 439/6

Obec Útvina

Útvinského potoka

Toužimi

západně od obce Útvina útoku

Útvina

253/1

Obec Útvina

Útvina

343/2

Obec Útvina

Útvina

1455/27, 1455/28, 1455/5, 1455/27

Obec Útvina

severně nad Útvinou mezi rozv.pl.

Chylice u

961/2, 961/3, 1215, 961/7, 961/1, 961/3,

Obec Útvina

CH/Z-D1 a D1

Útviny

severozápadně od sídla Svinov nad

Svinov u

802/1

Obec Útvina

vodotečí

Toužimi

850/11, 748/4, 850/10, 748/3, 913/2, 748/5, 850/2,

Obec Útvina

Toužimi

X1.A.2.16.
X1.A.2.16.

Střela
X1.A.2.17.
X1.A.2.17.

Útvinského potoka
X1.A.2.18.

v západní hranici ZÚ Útvina nad
bezejmennou vodní plochou

X1.A.2.19.

severně nad Útvinou mezi rozv.pl.
CH/Z-D1 a D1

X1.A.2.19.

X1.A.2.20.
X1.A.3.

protierozní opatření - zvyšování
retenčních schopností území

X1.A.3.1.

revitalizace vodoteče severozápadně
od obce Útvina

Útvina

748/1, 748/8, 850/4, 748/8, 913/18, 850/2, 850/9
913/17, 913/2, 850/3, 913/12, 913/4, 913/5, 913/19,
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748/9, 748/7
X1.A.3.2.

revitalizace

vodoteče

Drahosedelským

mezi

Sedlo u

1079/6, 1040/2, 1661/4, 1293/5, 1138/6, 1138/5,

a

Toužimi

1138/11, 1079/8, 1138/13, 1138/4, 1661/5, 1079/7,

rybníkem

rybníkem u Sedla

Obec Útvina

1079/3, 1040/3, 1079/4, 1040/9, 1660, 1661/1,
1293/3, 1138/3, 1264/3, 1079/8, 1138/13, 1079/6,
1079/4, 1079/3, 1079/1, 1079/7, 1040/9, 1321/10,
1138/14, 1138/8, 1662, 1079/8, 1079/8

X1.A.3.3.

revitalizace

vodoteče

umístěné

západně od sídla Sedlo

Sedlo u

919/4, 732/9, 835/8, 732/2, 732/1, 732/4, 835/4,

Toužimi

919/9, 919/17, 919/3, 919/19, 919/7, 919/8, 835/11

Obec Útvina

835/3, 835/10, 732/4, 835/9
X1.A.3.4.

revitalizace části Útvinského potoka

Sedlo u

732/8, 647/4, 732/1, 647/6, 647/13, 732/11, 732/7,

západně od sídla Sedlo

Toužimi

732/9, 732/10, 647/9, 647/5, 647/7, 647/4, 647/7,

Obec Útvina

647/8, 732/1, 732/3, 732/8, 647/11, 647/10, 732/7,
647/1, 732/10, 647/12, 647/2, 647/13, 647/6, 560/1,
647/14, 732/8, 732/1, 647/9, 647/5
X1.A.3.5.

revitalizace

vodoteče

ústící

do

Sedlo u

Útvinského

potoka

západně

od

Toužimi

ústící

do

Útvina

západně

od

451, 452/3, 452/2, 452/1

Obec Útvina

423/8, 423/5, 423/3, 253/3, 423/4, 253/4, 253/3,

Obec Útvina

Útviny
X1.A.3.5.

revitalizace

vodoteče

Útvinského

potoka

253/2

Útviny
X1.A.3.6.

revitalizace

vodoteče

severně nad sídlem Přílezy

umístěné

Přílezy

310/24, 310/21, 310/11, 310/23, 310/6, 310/19,

Obec Útvina

310/1
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X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

X2.2.

založení

vymezených

prvků

ÚSES
X2.2.1.

část biocentra č.6

Přílezy

310/24, 310/21, 310/25, 310/11, 1038/2, 310/17,

Obec Útvina

310/12, 310/19, 310/23, 310/6, 310/26, 310/19,
820/2, 310/1, 820/4
X2.2.1.

část biocentra č.6

Chylice u Útviny

617/1

Obec Útvina

X2.2.2.

část biocentra č.5

Svinov u Toužimi

1100/2, 1086/1, 1086/2, 1111/8, 1086/1, 1503/1

Obec Útvina

X2.2.3.

část regionálního biocentra č. 1136

Český Chloumek

412/1, 89/2, 89/1, 127/29, 127/34, 127/3, 153/1,

Česká republika

127/35, 127/36
X2.2.4.

biokoridor č.29

Útvina

202/4, 202/1, 202/5, 2499, 2446/1

Obec Útvina

X2.2.4.

biokoridor č.29

Sedlo u Toužimi

1650/1, 1682

Obec Útvina

X2.2.5.

část biokoridoru č.23

Útvina

1455/27, 1455/5, 1455/28

Obec Útvina

X2.2.6.

část biokoridoru č.11

Svinov u Toužimi

688/1, 688/2, 802/1

Obec Útvina

X2.2.7.

biokoridor č.35

Sedlo u Toužimi

1662, 1217, 1321/6, 1321/15, 1321/4, 1321/12,

Obec Útvina

1321/16, 1321/10
X2.2.8.

část biocentra č.8

Chylice u Útviny

329/5, 329/1

Obec Útvina

X2.2.8.

část biocentra č.8

Svinov u Toužimi

279, 274/2

Obec Útvina

X2.2.9

část biocentra č.4

Svinov u Toužimi

802/6, 845/1

Obec Útvina

X2.2.10

část biokoridoru č.22

Útvina

699/27, 699/35, 699/36, 699/32, 699/19, 699/27,

Obec Útvina

699/35
X2.2.11

část biokoridoru č.20

Útvina

1455/38, 850/4, 748/8, 850/2, 913/2, 850/3, 913/12,

Obec Útvina

913/4, 913/5, 913/19, 748/9, 1140/8, 1455/1,
1100/51,

1100/41,

1100/42,

2421/1,

1100/22,

1100/23,

1133/1,

1100/35,

1100/24,

1140/4,
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1100/30,

1140/7,

1100/40,

1100/52,

1100/9,

1100/20, 1100/1
X2.2.12

část biokoridoru č.11

Útvina

2454/1, 2197/2, 2166/9, 2166/6, 2166/2

Obec Útvina

X2.2.13

biokoridor č.33

Sedlo u Toužimi

919/8, 919/3, 919/4, 919/9, 835/8, 919/7, 835/11,

Obec Útvina

835/9, 835/3, 835/10, 835/4, 732/9, 732/2, 732/4,
732/1, 919/19, 919/17
X2.2.14

část biokoridoru č.36

Sedlo u Toužimi

1671, 1437/4, 1672/1, 1321/3, 1437/2, 1321/11,

Obec Útvina

1672/3, 1321/9, 1321/1, 1321/11, 1672/1, 1321/1,
1321/11, 1672/3
X2.2.15

část biokoridoru č.34

Sedlo u Toužimi

1079/6, 1040/2, 1661/4, 1293/5, 1138/6, 1138/5,

Obec Útvina

1138/11, 1079/8, 1138/13, 1138/4, 1661/5, 1079/7,
1079/3, 1040/3, 1079/4, 1040/9, 1660, 1661/1,
1293/3, 1079/3, 1079/1, 1264/3, 1079/1, 1079/4,
1095/1, 1095/2, 1079/5, 1079/1, 1264/1, 1264/2,
1293/9, 1264/1, 1138/3, 1138/13, 1079/7, 1079/8,
1079/1, 1264/3, 1264/3, 1079/8, 1079/6, 1079/7,
1040/9, 1321/10, 1138/14, 1138/8, 1662
X2.2.16

biokoridor č.32

Sedlo u Toužimi

647/14, 532/3, 532/14

Obec Útvina

X2.2.17

biokoridor č.31

Sedlo u Toužimi

647/5, 732/1, 732/11, 647/4, 787, 1657/2, 647/14,

Obec Útvina

560/1, 647/6, 647/13, 647/2, 647/7
X2.2.18

biokoridor č.30

Sedlo u Toužimi

732/9, 647/4, 647/9, 647/11, 647/10, 732/8, 732/7,

Obec Útvina

647/1, 732/10, 647/12
X2.2.19

část biocentra č.7

Svinov u Toužimi

428/1

Obec Útvina

X2.2.20

biokoridor č.19

Chylice u Útviny

1188/2, 446/1, 446/7, 839/6, 778/10, 768, 427/1,

Obec Útvina

414/3, 414/1, 446/6, 450/3, 450/2, 450/1, 866/1, 773
961/7, 1060/7, 839/7, 1187, 961/1, 1195/1, 961/3,
1215, 863/1, 961/2, 979/1, 979/2
X2.2.20

biokoridor č.19

Útvina

1455/27, 1455/28, 1455/5

Obec Útvina

X2.2.21

část biokoridoru č.9

Svinov u Toužimi

237

Obec Útvina
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X2.2.22

část biokoridoru č.13

Svinov u Toužimi

377/4, 377/1

Obec Útvina

X2.2.23

část biocentra č.15

Sedlo u Toužimi

1042, 1040/6, 1033/4

Obec Útvina

X2.2.24

část biocentra č.14

Sedlo u Toužimi

732/8, 732/5, 647/7, 647/8, 732/3, 732/8, 647/4,

Obec Útvina

732/1, 647/4, 647/9, 647/4, 732/5, 647/9
X2.2.25

část biocentra 13

Sedlo u Toužimi

224/5, 224/1, 224/2, 243, 224/3

Obec Útvina

X2.2.26

část regionálního biocentra č.535

Útvina

1724/4, 1724/2, 1724/3

Česká republika

X2.2.26

část regionálního biocentra č.535

Chylice u Útviny

174/6

Česká republika

X2.2.27

část biokoridoru č.27

Útvina

343/2

Obec Útvina

X2.2.28

část biokoridoru č.15

Český Chloumek

362/4

Obec Útvina

X2.2.29

biokoridor č.26

Útvina

253/2, 253/4, 253/3, 423/8, 423/3, 423/5, 423/4

Obec Útvina

X2.2.29

biokoridor č.26

Sedlo u Toužimi

452/3, 452/2, 451, 452/1

Obec Útvina

X2.2.30

biokoridor č.21

Útvina

748/7, 782/1, 748/1, 748/4, 748/3, 748/5, 753/4,

Obec Útvina

761, 850/10, 913/17, 913/2, 850/11, 850/9, 850/2,
748/8, 903/2, 913/18, 903/3
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* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l)STZ)


Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromažďovacími plochami

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž prospěch
bude uplatněno předkupní právo

PPK1

veřejné prostranství s místní

Útvina

1498/1, 1498/12

Obec Útvina

Útvina

2206/2, 2208, 2475/1

Obec Útvina

Přílezy

44/1, 44/2, 1048

Obec Útvina

komunikací na severním okraji obce
- rozv.pl. Ú/Z-P1
PPK3

veřejné

prostranství

komunikací

pro

s
příjezd

místní
ke

sportovišti a garážím z I./20 rozv.pl. Ú/Z-P3
PPK5

veřejné prostranství s místní
komunikací jako obnova
záhumenkové cesty mezi silnicemi
II./179 a III./1792 - rozv.pl. P/P-P1
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Veřejná prostranství s veřejnou zelení

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

PPZ2

PPZ3

veřejné prostranství s veřejnou

Útvina

2166/13, 2166/5, 2166/2, 2166/7, 2166/8, 1824/19,

zelení charakteru parku v údolní

2149/2, 2149/1, 2149/15, 2149/16, 2149/4, 2066/5,

nivě Útvinského potoka na

2066/4, 2066/3, 2066/1, 2066/2, 2066/9, 2066/10,

východním okraji obce za ČOV -

2149/3, 2066/6, 2149/10, 2149/11, 2456, 2469,

rozv.pl. Ú/Z-P5

2149/16

veřejné prostranství s veřejnou

Český

zelení charakteru parku jako

Chloumek

Obec Útvina

135/1, 135/9

Obec Útvina

Útvina

373/7, 373/6, 373/1, 373/5, 988/1, 2431, 988/2

Obec Útvina

Útvina

2225/3, 2206/2, 2208, 2206/3

Obec Útvina

centrální návesní prostor - rozv.pl.
ČCH/Z-P1
PPZ4

veřejné prostranství s veřejnou
ochrannou zelení mezi rozv. pl.
Ú/Z-D3 a Ú/Z-B3 – rozv. pl. Ú/Z-P6

PPZ5

veřejné prostranství s veřejnou
ochrannou zelení na jihovýchodním
okraji obce – rozv. pl. Ú/Z-P7
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9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO
VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP na území obce Útvina nevymezuje žádnou plochu ani koridor územní rezervy, která by
předurčovala kulturní krajinu k výhledovému využití pro zástavbu.

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ
STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
ÚP navrhuje na území obce tyto plochy a koridory, ve kterých je nezbytné prověřit změnu jejich
využití územní studií:
* Plochy opatření ke snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními
katastrofami:
- revitalizace vodoteče severozápadně od obce Útvina
- revitalizace vodoteče mezi Drahosedelským rybníkem a rybníkem u Sedla
- revitalizace vodoteče umístění západně od sídla Sedlo
- revitalizace části Útvinského potoka západně od sídla Sedlo
- revitalizace vodoteče ústící do Útvinského potoka západně od Útviny
- revitalizace vodoteče umístěné severně nad sídlem Přílezy

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO
PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ
REGULAČNÍHO PLÁNU
ÚP nevymezuje na území obce žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro
rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí textové části vlastního
návrhu ÚP Útvina není tedy žádné zadání regulačního plánu.

12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
ÚP nestanovuje žádný zvláštní režim navrhovaných změn na území obce. Veškeré změny na území
obce jsou navrženy v jedné etapě bez udání časového horizontu.

13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO
KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT
ÚP nevymezuje na území obce žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou stavbu, pro
kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.
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14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 177
ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ÚP vymezuje tyto plochy, na které nelze použít zkrácené stavební řízení:
-

dopravní koridor nadmístního charakteru ozn. D1

-

přeložka silnice II/179 na západním okraji Útviny ozn. Ú/Z-D3

-

prodloužení přistávací a vzletové dráhy letiště Toužim ozn. – Ú/Z-D4 a P/Z-D1

15 ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část Územního plánu Útvina je vypracována v rozsahu 81 stran textu včetně titulní strany a
obsahu i včetně vložených tabulek

B. Grafická část Územního plánu Útvina:

v. č. 1 Výkres základního členění území

M 1:10 000

v. č. 2.Hlavní výkres

M 1:10 000

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

M 1:10 000

v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny

M 1:10 000

v. č. 5. Výkres koncepce veřejné infrastruktury

M 1:10 000
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1

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo obce Útvina schválilo pořízení Územního plánu obce Útvina (dále jen ÚPO) na

svém

zasedání

dne

24.2.2005

usnesením

č.

122/2005.

V listopadu

2006

zpracovala

Ing.arch.A.Kasková průzkumy a rozbory k ÚPO v rozsahu dle platného stavebního zákona č. 50/1976
Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 135/2001 Sb.
Od 1.1.2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho
prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb.
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 43-52
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhl. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, Územní plán Útvina.
Návrh zadání ÚP Útvina byl zpracován pořizovatelem ÚP ve spolupráci s projektantem
v XII./2007.
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou. Veřejná
vyhláška byla v souladu s § 47 stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů v době od 9.2.2008 do
10.3.2008. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě.
Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své
požadavky na obsah zadání a sousední obce své podněty. Ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení oznámení o
projednávání návrhu zadání na úřední desce mohl každý uplatnit své připomínky.
Obdržené požadavky a podněty vyhodnotil pořizovatel ve zprávě: „Záznam o projednání návrhu
zadání ÚP Útvina - návrh vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů“.
Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6. 2008 .
Na podkladě schváleného zadání byl zpracován návrh Územního plánu Útvina. V zákonné lhůtě
bylo oznámeno společné jednání o návrhu územního plánu a po stanovenou dobu bylo umožněno
nahlížení do návrhu územního plánu. Společné jednání proběhlo dne 25.2. 2010. Dotčené orgány a
sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 30-ti dnů ode dne společného
jednání. Ke dni jednání požádal dotčený orgán ochrany ZPF, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, o prodloužení této lhůty.
Vyhodnocení stanovisek po společném jednání bylo projednáno se starostkou obce Útvina paní
ing. Lenkou Strakovou a zpracovatelkou ÚP ing. arch. Alexandrou Kaskovou. Na základě
vyhodnocení

stanovisek

po

společném

jednání

prošel

návrh

ÚP

1.

úpravou

v souladu

s opodstatněnými požadavky.
Krajskému úřadu Karlovarského kraje jako nadřízenému orgánu na úseku územního plánování
byla doručena žádost o stanovisko dle § 51 stavebního zákona. Krajský úřad vydal stanovisko dne
11.4.2012 pod č.j. 451/RR/12-2, kde bylo konstatováno, že v předloženém návrhu Územního plánu
Útvina je zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a není zpracován
v rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje. Na základě tohoto posouzení
mohlo být zahájeno řízení o Územním plánu Útvina.
O upraveném a posouzeném návrhu se konalo dne 19.6.2012 v zasedacím sále obecního úřadu
v Útvině veřejné projednání. Pořizovatel zajistil, aby po dobu 30 dní ode dne doručení veřejné
vyhlášky byl návrh územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Magistrátu
města Karlovy Vary a Obecního úřadu Útvina, dále na elektronické vývěsce www.mmkv.cz a
www.utvina.cz a k nahlédnutí u pořizovatele. Při veřejném projednání byly uplatněny proti návrhu
územního plánu námitky a připomínky - dále viz kap. 10 a 11.

83

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA

2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
* Politika územního rozvoje ČR 2008, schválena vládou ČR 20. 7. 2009 usnesením č. 929 (PÚR
ČR 2008)
Území obce Útvina neleží v žádné rozvojové oblasti, v žádné rozvojové ose, v žádné specifické
oblasti, v žádném koridoru nebo ploše dopravní ani technické infrastruktury vymezené v PÚR ČR
2008.
PÚR ČR 2008 stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území:
(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 sídelní 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 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. Brání upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
ÚP chrání kulturní hodnoty území, architektonicky a historicky významné stavby, archeologická
naleziště v území jako archeologické dědictví, chrání zachovanou urbanistickou strukturu obce a sídel.
ÚP chrání přírodní hodnoty území, zejména rozsáhlé masivy lesa, rybníky, údolní nivy toků, hodnotné
remízky na ostatní plochách. Vymezením prvků ÚSES přispívá ÚP ke zvýšení ekologické stability
území.
ÚP zachovává historickou silniční strukturu jednotlivých sídel. Rozvoj obce Útvina je řešen ve
vazbě na platný ÚPN SÚ Útvina. ÚP zachovává polyfunkční charakter obce včetně zachování
stávajícího příznivého funkčního rozdělení obce, kdy je výrobní zóna na jihu obce pod silnicí I/20 a to
jak stávající plochy výroby tak i nově navržené. Obec je funkčně řešena převážně jako obytně
smíšená. Dále je na západě navržena přeložka II/179, na východě centrální park, sportovní areál
včetně dopravní infrastruktury jako parkoviště a obslužné komunikace do areálu.
Sídla Přílezy, Chylice a Sedlo jsou řešena jako polyfunkční sídla s převahou funkce obytně
smíšenou. Sídlo Český Chloumek je navrženo k obnově v rozsahu hranic historického intravilánu a to
s převažující funkcí obytně smíšeného charakteru. Sídlo Svinov je řešeno jako klidové rekreační sídlo.
V kulturní nezastavěné krajině je navržen okruh cyklostezky na východním okraji Útviny
s prodloužením cyklostezky do Chylic podél vodního toku

a s odbočkou cyklostezky východním

směrem do Toužimi.
Na východě území prochází přeložka silnice v trase Žalmanov (silnice I/6) - Toužim (stávající
průtah I/20). Po realizaci přeložky bude současná trasa silnice I/20 přečíslována (převedena
pravděpodobně do II. třídy).

84

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA

(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 potencionální důsledky a navrhovat při územně
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její
úrovně.
ÚP zamezuje prostorově sociální segregaci rozvojem na řešeném území stabilizací dostačujícího
dopravního propojení silniční sítí - I/20, II/179, III/0206, III/1792 v území. ÚP řeší západní přeložku
silnice II/179 mimo obec a dále přeložku na východě území I/20. ÚP stabilizuje stávající areály pro
výrobu, plochy smíšené obytné, které jsou důležité pro území jako zdroj pracovních příležitostí
v území. ÚP navrhuje nové plochu pro sport na západě obce včetně nové plochy veřejného
prostranství s veřejnou zelení pro centrální park jako prostor nových sociálních kontaktů. V sídle
Český Chloumek je pro tyto účely navržen také veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru
parku. Sídlo Svinov navyšuje rekreační potenciál území. V kulturní nezastavěné krajině je navržen
okruh cyklostezky na východním okraji Útviny s prodloužením cyklostezky do Chylic podél vodního
toku a s odbočkou cyklostezky východním směrem do Toužimi.
ÚP nenavrhuje žádnou specifickou plochu pro sociálně slabé obyvatele.
(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 oblastí, os, ploch a koridorů vymezených
v PÚR ČR.
ÚP zapracovává požadavky aktérů působících na území obce. Jejich požadavky přispějí
k vytvoření rozvojových ploch pro bydlení, smíšené obytné plochy, plochy občanského vybavení,
výrobu a ke zkvalitnění dopravní infrastruktury obce. Jejich požadavky zároveň přispějí ke zvýšení
počtu pracovních míst.
(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.
ÚP využívá nevyužívané a chátrající objekty k přestavbě a jejich následnému zhodnocení,
zejména pro bydlení a pro plochy smíšené obytné. ÚP v území stabilizuje areály výroby, které zajišťují
pracovní příležitosti. ÚP navrhuje rozvojové plochy výroby, které znamenají nárůst počtu pracovních
příležitostí.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
ÚP zachovává historickou silniční strukturu obce a sídel. ÚP rozvíjí jak samotnou obec, která se i
nadále bude rozvíjet jako centrální polyfunkční sídlo s převahou obytně smíšenou funkcí. Sídla, která
se v území nacházejí jsou taktéž řešeny jako polyfunkční sídla s převahou obytně smíšenou funkcí,
kromě sídla Svinov, které je jako jediné řešeno jako klidové rekreační sídlo. ÚP navrhuje zastavitelné
plochy s maximálním ohledem na krajinný ráz okolí a zároveň stabilizuje zbytkové území
neobhospodařované půdy v návaznosti na ZÚ. ÚP stabilizuje prostupnost krajinou v návaznosti na
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ZÚ. V kulturní nezastavěné krajině je navržen okruh cyklostezky na východním okraji Útviny
s prodloužením cyklostezky do Chylic podél vodního toku

a s odbočkou cyklostezky východním

směrem do Toužimi.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívaní 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 a dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
ÚP přebírá převážně navrhované plochy z platného ÚPN SÚ Útvina. ÚP využívá v co největší
míře proluky a dosud nevyužitá místa v ZÚ nebo navazuje ve volné krajině těsně na ZÚ a tím
minimalizuje zásah do krajiny a její rozdrobenost.
ÚP využívá chátrající objekty k přestavbě a jejich následnému zhodnocení pro plochy bydlení a
smíšené obytné.
ÚP nenavrhuje v území žádnou plochu, která by byla zasazena do krajiny bez vazby na ZÚ,
pouze koridory přeložky II/179 a I/20 zasahují do krajiny.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
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 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 vymezuje ucelený ÚSES a navrhuje k založení jeho nefunkční prvky, podporuje zvýšení
ekologické stability území, podporuje zvýšení retenčních schopností krajiny revitalizací vodní plochy,
chrání PUPFL jako nezastavěnou krajinu a přiměřeně chrání zemědělský půdní fond.
ÚP zohledňuje rozvojové plochy dle ÚPN SÚ Útvina.
V Úpravě návrhu ÚP před řízením byly na základě posudku SEA provedeny úpravy některých
rozvojových ploch tak, aby se minimalizoval jejich negativní vliv na životní prostředí.
Po zapracování těchto úprav problémových nebo potenciálně problémových ploch dle posudku
SEA v ÚP Útvina má koncepce rozvoje území dle ÚP Útvina příznivý vliv na životní prostředí.
(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
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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 stabilizuje tato stávající veřejná prostranství: veřejná prostranství – veřejná zeleň, veřejná
prostranství – veřejná zeleň – park a veřejná prostranství – veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň.
Dále ÚP stabilizuje veřejná prostranství – komunikační koridory a shromažďovací plochy.
ÚP navrhuje nové veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v centru sídla Chylice,
na jihu sídla Český Chloumek a na východním okraji Útviny u navrženého sportovního areálu. Dále je
na východě obce Útvina navržena veřejná prostranství – s veřejnou zelení – ochrannou a izolační
funkcí.
Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást vlastního areálu. Vybrané dosud
nezastavěné zahrady v zástavbě sídel jsou pouze stabilizovány a nejsou určeny k zastavění.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistiku, 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).
ÚP navrhuje plochy pro rozvoj cestovního ruchu a to především plochami občanského vybavení –
ostatní služby a plochami občanského vybavení – sport, cyklostezkou na východním okraji Útviny
s prodloužením cyklostezky do Chylic podél vodního toku

a s odbočkou cyklostezky východním

směrem do Toužimi.
ÚP v území stabilizuje plochy rekreace a sportu a rozšiřuje plochy sportu v Útvině. ÚP navrhuje
v území obnovy polních a pěších cest, protože stávající cestní síť v území je nedostačující.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území z kvalitněji
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 stabilizuje stávající silnice III/0206 a III/1792, které procházejí územím. ÚP zapracovává dle
ZÚR KK VPS D.76 – II/179 – přeložka bývalého vedení silnice II/179 v prostoru obce Útvina (v návrhu
vyřazeno ze silnic II. třídy) a VPS D.06c – I/20 – stavba přeložky silnice I/20 Toužim – Žalmanov. ÚP
pro tyto stavby navrhuje dopravní koridory ozn. D1 a Ú/Z-D3. Stávající silnice I/20 bude převedena do
II. třídy.
ÚP dále navrhuje místní komunikace, které jsou důležité pro obslužnost ploch v území, ale
zároveň těmito navrženými komunikacemi nenavyšuje fragmentaci krajiny. ÚP zabraňuje fragmentaci
krajiny také tím, že navrhuje nové trasy inženýrských sítí v souběhu s komunikacemi, ať už stávajícími
nebo nově navrhovanými. ÚP řeší prodloužení vodovodu Útvina – Přílezy jako VPS ZÚR KK V.06.
(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
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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 vytvářet v území podmínky pro enviromentalně šetrné formy dopravy (např.
železniční, cyklistickou).
ÚP v území stabilizuje silnice III. třídy. V území jsou navrženy místní komunikace k lepší
obslužnosti funkčních ploch v území a cyklostezka na východním okraji Útviny s prodloužením
cyklostezky do Chylic podél vodního toku a s odbočkou cyklostezky východním směrem do Toužimi.
Koncepce rozvoje území obce zachovává bez změny stávající podmínky veřejné autobusové dopravy.
ÚP navrhuje v území dopravní koridory D1 a Ú/Z-D3 dle ZÚR KK jako VPS D.76 a D.06c.
(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 o hledem 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.
Na území obce Útvina není vymezeno záplavové území. I přesto jsou zde navrženy opatření,
která snižují ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami a to výsadbou
mimolesní zeleně na ZPF, zatravněním orné půdy a zvyšováním retenčních schopností území
v krajině. Tato opatření mají vést k zábraně případným sesuvům a erozi půdy při vydatných deštích a
zároveň doplňovat ekologickou stabilitu v území.
ÚP respektuje údolní nivy vodních toků jako nezastavěné území.
(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 v území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
Na území obce Útvina není stanoveno záplavové území a ÚP nenavrhuje v údolních nivách
žádnou zástavbu, kterou by vodní toky ohrožovaly.
(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)
v 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.
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ÚP v území stabilizuje silnici III. třídy. V území jsou navrženy místní komunikace k lepší
obslužnosti funkčních ploch v území a cyklostezka na východním okraji Útviny s prodloužením
cyklostezky do Chylic podél vodního toku a s odbočkou cyklostezky východním směrem do Toužimi.
Koncepce rozvoje území obce zachovává bez změny stávající podmínky veřejné autobusové dopravy.
ÚP navrhuje v území dopravní koridory D1 a Ú/Z-D3 dle ZÚR KK jako VPS D.06c a D.76. ÚP řeší
koridor pro VPS V.06 dle ZÚR KK pro vodovod Útvina – Přílezy, na který budou napojeny i sídla
Český Chloumek a Chylice.
ÚP nově řeší plochy dopravní infrastruktury: obslužná plocha za ČOV u sportoviště v Útvině,
řadové garáže na východním okraji obce, posunutí vzletové a přistávací dráhy veřejného
vnitrostátního letiště Toužim západním směrem.
ÚP stabilizuje pouze vybrané místní komunikace a to jako veřejná prostranství s místní
komunikací a shromažďovacím prostorem. Navržené rozvojové plochy navazují na tento systém
místních komunikací. ÚP řeší místní obslužné komunikace na severním okraji obce Útvina, místní
komunikace pro příjezd ke sportovišti a garážím z I/20 v Útvině, obnova záhumenkové cesty v sídle
Přílezy.
(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 na 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 Útvina a vytváří do budoucna
dostatečně vyvážené podmínky pro kvalitní život obyvatel obce. ÚP chrání stávající veřejná
prostranství: veřejná prostranství – veřejná zeleň, veřejná prostranství – veřejná zeleň – park a
veřejná prostranství – veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň.
ÚP navrhuje nové veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v centru sídla Chylice, na
jihu sídla Český Chloumek a na východním okraji Útviny u navrženého sportovního areálu. Dále je na
východě obce Útvina navržena veřejná prostranství – s veřejnou zelení – ochrannou a izolační funkcí.
(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

plochy

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 respektuje trasy silnic III. třídy, které prochází územím. ÚP zapracovává koridory silnic II/179
a I/20 jako rozv. pl. Ú/Z-D3 a D1 dle ZÚR KK jako VPS D.76 a D.06c. Rozvojové plochy jsou napojeny
na stávající systém místních komunikací přímo nebo prostřednictvím nově navržených místních
komunikací. Pro pěší jsou zapracovány stávající účelové komunikace. ÚP navrhuje obnovu
historických polních a pěších cest. ÚP navrhuje cyklostezku na východním okraji Útviny
s prodloužením cyklostezky do Chylic podél vodního toku a s odbočkou cyklostezky východním
směrem do Toužimi.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti.
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Ve vazbě na ZÚR KK řeší ÚP koridor pro vodovod Útvina – Přílezy (VPS V.06), na který budou dále
napojena sídla Český Chloumek a Chylice. Systém likvidace odpadních vod není v ÚP významně
rozšiřován, ČOV s veřejnou kanalizací zůstává i nadále pouze v samotné obci Útvina.
(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 žádné specifické plochy výroby, určené výhradně pro FVE jako dočasné stavby,
žádné MVE ani VTE. Fotovoltaické panely lze umístit na střechy nebo fasádu objektů nebo do
výrobních a skladovacích ploch.
(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 vymezuje v samotné obci plochu přestavby zahrádkářské kolonie na plochu bydlení. Další
přestavba je v sídle Český Chloumek, kde je navržena přestavba areálu zemědělské farmy. V sídle
Přílezy je navržena obnova záhumenkové cesty mezi silnicemi II/179 a III/1792.
ÚP v maximální míře pro rozvoj využívá proluky a dosud nevyužitá místa v ZÚ. Rozvoj v krajině se
odehrává v těsném kontaktu se ZÚ, přičemž se nenavyšuje fragmentace krajiny.
Návrh ÚP Útvina je zpracován v souladu s PÚR ČR 2008.


Krajský úřad Karlovarského kraje vydal územně plánovací dokumentaci:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo 16.09.2010 usnesením č. ZK 223/09/10:
* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), vydány 16. 9. 2010 s nabytím
účinnosti dne 16. 10. 2010
a) na území obce Útvina vymezuje ZÚR KK tyto veřejně prospěšné stavby:
- VPS D.06c – I/20 – stavba přeložky silnice I/20 Toužim - Žalmanov
- VPS D.76 – II/179 – přeložka bývalého vedení silnice II/179 v prostoru obce Útvina (v návrhu
vyřazeno ze silnic II. třídy),
- VPS V.06 – Vodovod Útvina – Přílezy.
b) ZÚR KK vymezují na území obce Útvina tato veřejně prospěšná opatření:
- VPO U.56 – regionální biocentrum č. 1136 Chloumek,
- VPO U.64 – regionální biocentrum č. 535 Údolí Střely,
- VPO U.514 – regionální biokoridor 1021 Chloumek – K 46,
- VPO U.516 – regionální biokoridor 1023 Střela pod Čerťákem – Údolí Střely,
- VPO U.517 – regionální biokoridor 1024 Údolí Střely – Třeboňský vrch.
ÚP veškeré tyto skutečnosti do ÚP zapracovává.
Poznámka:
Na str. 63 textové části ZÚR KK je pro obec Útvina uvedena i VPS silniční infrastruktury D.56:
II/198 – přeložka silnice II/198 v severovýchodním prostoru města Toužim. Projektant ÚP tuto
VPS D.56 prověřil a zjistil, že nezasahuje do území obce Útvina, která leží západně od města
Toužim. Z toho vyplývá, že v textové části ZÚR KK je na str. 63 chyba – D.56 nemá být pro
Útvinu citována. Správné znění na str. 63 ZÚR KK má být:
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Útvina: veřejně prospěšné stavby: D.06c, D.76, V.06,
veřejně prospěšná opatření: U.56, U.64, U.514, U.516, U.517
c) priority ZÚR KK:
Základní priority územního plánování v Karlovarském kraji vycházejí a dále zpřesňují
republikové priority územního plánování vymezené v PÚR ČR 2008.


ÚP Útvina naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území:

1. Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel
1.2 zkvalitnění podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj regionu a pro
sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a potřebných koridorů pro dopravní a
technickou infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo nepřiměřeně dotčena chráněná území a
chráněné hodnoty sídel,
1.3 vytváření podmínek pro zmenšení sociálního napětí ve vztahu k menšinám, které by měly být
integrovány do většinové společnost – mj. prostřednictvím kultivace urbánního prostředí.
2. Priority v oblasti hospodářského rozvoje
2.1 budování odpovídající dopravní a technické infrastruktury – upřednostňování společných koridorů
s cílem minimalizovat fragmentaci krajiny; realizace v souladu s promyšlenou etapizací,
2.12 vytváření podmínek pro přizpůsobování zemědělství a lesnictví místním specifikům.
3. Priority v oblasti ochrany životního prostředí
3.1 hospodárně využívání zastavěného území (např. využití brownfields všech typů),
3.3 vytváření podmínek pro preventivní ochranu před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(zvyšování retenčních schopností krajiny: návrh protierozních opatření, omezení umísťování
zastavitelných ploch do záplavových území na nezbytné minimum, návrh opatření protipovodňové
ochrany a ploch potřebných k rozlivům povodní, apod.),
3.4 využívání krajiny v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami krajiny –
důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
ale i zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění,
3.6 ochrana a využití nerostných surovin.


ÚP Útvina přiměřeně naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území:

1. Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel
1.1 vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti lokalizací nových zastavitelných ploch pokud
možno mimo chráněná území nebo využíváním přestavbových ploch bez přílišného narušení
jejich chráněných hodnot, a to zejména ve specifických oblastech s problémy hospodářského
rozvoje a sociální soudržnosti (resp. v hospodářsky slabých částech kraje),
1.4 obnova a rozvoj jedinečné urbanistické struktury území, osídlení i kulturní krajiny, pokud jsou tyto
hodnoty zachovány a lze je rozvíjet či obnovit, přitom respektovat stávající historicky utvořené
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sídelní struktury, tradiční obraz městských a vesnických jídel v krajině a kulturní památky. Pokud
je tato struktura nenávratně přeměněna, například jako následek těžby nerostných surovin,
navrhovat specifická řešení nové krajiny a urbanistické struktury, která přinesou do území nový
potenciál hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje.
2. Priority v oblasti hospodářského rozvoje
2.4 vytváření územně technických podmínek pro stabilizaci perspektivních stávajících a lokalizaci
nových významných průmyslových zón k udržení a zvyšování úrovně zaměstnanosti, a to pokud
možno mimo chráněná území a mimo hodnotná území sídel,
2.3 podpora center sídelní struktury v rozvojových oblastech a rozvojových osách s cílem zajistit pro
jejich rozvoj dostatek zastavitelných i přestavbových ploch; spolupráce mezi urbánními a
venkovskými prostory zkvalitněním veřejné infrastruktury, zejména dopravní, s akcentem na sítě
veřejné hromadné dopravy šetrné k životnímu prostředí
2.9 vytváření podmínek pro různé formy cestovního ruchu, zejména ve specifických oblastech se
zvýšeným významem pro lázeňství, pro rekreaci a cestovní ruch a v oblastech s problémy
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti; v území stabilizovat a nově navrhovat vhodné
plochy pro tyto funkce a systém turistických tras a stezek různých typů (pěší, cyklistické, vodní,
lyžařské, hipostezky).
3.

Priority v oblasti ochrany životního prostředí

3.8 vytváření podmínek pro ekologické zemědělství a pro využívání obnovitelných zdrojů energie.


ÚP Útvina nedostatečně naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje
pro zajištění udržitelného rozvoje území, neboť se vztahují k území obce Útvina pouze
okrajově:

2.

Priority v oblasti hospodářského rozvoje

2.5 vytváření územně technických podmínek pro transformaci výrobní základny, její diversifikaci a
rozvoj nových technologií,
2.7 vytváření územně technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v lázeňství, v cestovních
ruchu, i v eko- a agro- turistice.
Ostatní priority územního plánování stanovené v ZÚR KK se nevztahují k řešenému území obce.
Území obce Útvina leží ve specifické oblasti regionálního významu zemědělství SZ1 Tepelsko –
Toužim – Žluticko a specifické oblasti nadregionálního významu s problémy hospodářského rozvoje a
sociální soudržnosti SH2 Tepelsko – Toužimsko.
V území zasahujícího do oblasti SH2 řeší ÚP zejména:
- zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury
- zkvalitnění občanské infrastruktury
- rozvoj podnikání
V území zasahujícího do oblasti SZ1 řeší ÚP zejména:
- koridor pro přeložku silnice I/20, který byl posouzen posudkem SEA zejména ve vztahu k ZPF (zábor
ZPF, fragmentace půdy)
- stabilizace a rozvoj areálů zemědělské výroby
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- ucelený systém revitalizace krajiny včetně založení nefunkčních vymezených prvků ÚSES,
protierozních opatření, opatření na zvýšení retence území, opatření na ochranu přírodních hodnot
území
ÚP zachovává charakter krajinného typu krajiny pozdní středověké kolonizace vrchovin Hercynica
zemědělské, lesní i lesozemědělské.
ÚP zachovává rozdrobenou sídlení strukturu s velkým počtem malých sídel do 200 obyvatel,
obnovuje výrazně prostupnost území, zachovává příznivé podmínky pro rostlinnou zemědělskou
výrobu ve vztahu na zemědělské hospodaření trvale udržitelným způsobem.


ÚP je zpracován v souladu se ZÚR KK.

* ÚP zohledňuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
* ÚP zapracovává dokument Aktualizace ÚSES obce Útvina, říjen 2006, RNDr. J. Křivanec
* ÚP respektuje vydaná stavební rozhodnutí a stavební povolení
ÚP z hlediska širších vazeb zohledňuje především:
- návrh ÚSES ve vazbě na okolní obce
- ÚP stabilizuje koridor přeložky silnice I/20 Žalmanov - Toužim, neboť po výstavbě R6 dojde
k zásadní změně silniční trasy Karlovy Vary - Plzeň: vzhledem k podmínkám ochrany přírody v CHKO
Slavkovský les bude úsek R6 Karlovy Vary - Žalmanov využíván i pro silniční spojení Karlových Varů
s Plzní. Mezi Žalmanovem a Toužimí bude vybudována přeložka silnice I/20.
- prodloužení vodovodu Útvina – Přílezy a připojení sídel Český Chloumek a Chylice
- koridor přeložky silnice I/20 je stabilizován v šířce 100m = OP silnice I. třídy
* ÚP vychází z ÚPN SÚ Útvina, schváleno ZO dne 21.11.1996 usnesením č. 244/96, který řeší pouze
vlastní obec, a jeho 1. změny schválené ZO dne 27.4.2000. ÚPN SÚ Útvina včetně změny pozbyde
platnosti nabytím účinnosti nového ÚP Útvina.

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Územní plán Útvina je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18
a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění.
Zpracovaný ÚP Útvina vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na
území spravovaném obcí Útvina.
V územním plánu navržený rozvoj obce Útvina 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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4 VYHODNOCENÍ S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
ÚP Útvina byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán, dle
příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE
STANOVISKY

DOTČENÝCH

ORGÁNŮ

PODLE

ZVLÁŠTNÍCH

PŘEDPISŮ,

POPŘÍPADĚ

S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
V procesu pořízení ÚP shromažďuje a následně vyhodnocuje stanovisko DO pořizovatel ÚP –
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování. Pořizovatel předal projektantovi
vyhodnocení stanovisek DO k návrhu ÚP, které obsahovalo i pokyny k úpravě návrhu ÚP před
řízením.
Mimořádná pozornost byla věnována záboru ZPF, kdy byla dotčenému orgánu ochrany ZPF
dvakrát po sobě předložena pracovní verze Úpravy návrhu ÚP před řízením.
* Na základě vyhodnocení stanovisek DO k návrhu ÚP, na základě Vyhodnocení vlivu návrhu
ÚP na URÚ (zejména ve vztahu k posudku SEA) a na základě pokynů pořizovatele k úpravě
návrhu ÚP před řízením byl návrh ÚP upraven:
- byly zapracovány aktualizované BPEJ, které zejména v k. ú. Český Chloumek změnily třídu ZPF ze
IV. třídy na nejcenější I. třídu ochrany
- byly úplně zrušeny tyto zastavitelné plochy, z nichž některé byly zrušeny po následné konzultaci se
starostkou obce:P/Z – S3, P/Z – P1, P/Z – VS1, Ú/Z – P5, Ú/Z – VS1, Ú/Z – P4, Ú/Z – P2, Se/Z – P1,
CH/Z – VS2
- byly výrazně zmenšeny tyto plochy: D1,P/Z – S4, P/Z – B2, Ú/Z – S2, Ú/Z – B1, Ú/Z – P1, Ú/Z – B2,
Se/Z – V1, Se/Z – S1
- byly změněny funkce ploch:
* Se/Z – V1 (dříve pl. Se/Z – VS1), zmenšení plochy a změna smíšené výroby na zemědělskou výrobu
* P/Z – V1: (dříve P/Z – S2), změna funkce smíšeného bydlení na zemědělskou výrobu
* CH/Z – V2: (dříve CH/Z-VS1), změna funkce smíšené výroby na výrobu zemědělskou
- na základě doporučení DO ochrany ZPF byly do ÚP nově zařazeny zastavitelné plochy:
* Ú/Z – B3 – bydlení na zbytkové ploše ZPF mezi hranicí ZÚ a navrženou přeložkou silnice II/179
řešenou dle ÚPD (Ú/Z – D3), ZPF ve III. třídě ochrany
* Ú/Z – P6 – ochranná zeleň mezi novou plochou bydlení Ú/Z – B3 a navrhovanou přeložkou silnice
II/179 (Ú/Z – D3), zbytková plocha ZPF
- opatření v krajině ozn. X1.A.1.8 s protierozní funkcí na jižním okraji Českého Chloumku bylo
zmenšeno o pozemek č. 2166/6
- byla prověřena a aktualizována hranice ZÚ na základě skutečného stavu území – oplocené pozemky
tvořící funkční souvislé území
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- dále bylo do návrhu ÚP zapracováno:
- VPS ZÚR KK: D.06c, D.76,, V.06
- VPO ZÚR KK: U.56, U.64, U.514, U.516, U.517
- byla aktualizována ochranná pásma technické infrastruktury
- byl přepracován v. č. 3 ve výrokové části ÚP tak, že inženýrské sítě byly zapracovány jako VPS
pouze s možností vyvlastnění
Pří projednání návrhu Územního plánu Útvina nebylo třeba řešit rozpory.
Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že návrh Územního plánu Útvina je v souladu s
veřejnými zájmy chráněnými zvláštními předpisy.
* Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP Útvina před vydáním provedl projektant
tyto úpravy:
- byla nově zapracována zastavitelná plocha v Českém Chloumku ČCH/Z-B3 – plocha jihovýchodně
od silnice II/179 – BV
- byla aktualizována hranice ZÚ k 31.10.2012 vzhledem k rozvojové ploše ČCH/Z-B3, která je v ZÚ
- plocha přestavby P/P-P3 v Přílezech byla zmenšena na jižním konci o oplocenou část
- byl upraven funkční regulativ pro plochu s rozdílným využitím RP – část B bod 10 a 11, část D bod 2
Dále bylo v ÚP provedeno:
- byla vypuštěna veřejně prospěšná opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví jako vymezení
prvků ÚSES X.2.1 a to v souladu s metodickým pokynem MMR ČR.

6 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ


Na základě schváleného upraveného zadání ÚP Útvina byly do návrhu ÚP zapracovány
zejména tyto skutečnosti:
-

je plně zapracována koncepce rozvoje území dle zadání ÚP

-

jsou zapracovány požadavky a připomínky k zadání ÚP, zejména:
* jsou respektovány hranice CHLÚ č. 14640000 Přílezy
* je vymezen lokální ÚSES
* trasa koridoru přeložky silnice I/20 minimalizuje negativní dopady na stávající vzletovou a
přistávací plochu veřejného vnitrostátního letiště Toužim - je upravena trasa přeložky silnice
I/20, která východním obloukem obchází stávající vzletovou a přistávací dráhu letiště.
* je zapracován vodovod Útvina – Přílezy s připojením Chylic a Českého Chloumku

- je zapracován regionální ÚSES vymezený v ZÚR KK:
U.56 – RBC č. 1136 Chloumek
U.64 – RBC č. 535 Údolí Střely
U.514 – RBK č. 1021 Chloumek – K46
U.516 – RBK č. 1023 Střela pod Čerťákem – Údolí Střely
U.517 – RBK č. 1024 Údolí Střely – Třebouňský vrch
- je zpracován koridor pro přeložku silnice II/179 (respektive pro přeložku silnice III. třídy)
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7

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
ÚP Útvina vychází ze schváleného zadání ÚP Útvina. ÚP především zohledňuje stavební zákon

č.183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.,
v platném znění. Návrh ÚP je zpracován v souladu se zněním výše citovaných právních norem.
Sídelní struktura na území je zachována, žádná 2 sídla nebudou vzájemně propojena v 1 sídelní
útvar. Území si i nadále zachová zemědělský charakter, přičemž areály zemědělské výroby jsou
situovány právě v malých sídlech ve vazbě na přilehlé polnosti. Maximální důraz na rozvoj území bude
kladen na samotnou obec Útvina, která má nejpříznivější podmínky pro rozvoj včetně dobrého
rozsahu veřejné infrastruktury. V malých sídlech ÚP řeší pouze dostavbu ploch v ZÚ a velmi malý
rozvoj za hranicemi ZÚ a to zejména pro výrobu (zemědělskou nebo drobnou ve vztahu na stávající
funkční areály) a pro bydlení.
Na základě vyhodnocení stanovisek DO k návrhu ÚP byl rozvoj všech sídel a hlavně obce
výrazně omezen zejména na dostavbu ZÚ. Rozvoj mimo ZÚ je zaměřen na výrobu a bydlení, v Útvině
pak rovněž i na veřejná prostranství, smíšené obytné plochy a občanské vybavení.
7.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Na území obce je jako plocha nadmístního zájmu řešen koridor přeložky silnice I/20 v š. 100m,
který vede kulturní krajinou od severu k jihu a východním obloukem u Českého Chloumku obchází
stávající vzletovou a přistávací plochu vnitrostátního veřejného letiště Toužim. Na západním okraji
Útviny je řešen koridor pro přeložku silnice II/179, která bude po výstavbě přeložky silnice I/20
převedena do III. třídy.
ÚP řeší rozvoj obce Útvina a dalších pěti sídel diferencovaně dle místních podmínek:
* Obec Útvina - je sledována koncepce rozvoje obce dle ÚPN SÚ Útvina, dále jsou rozvíjeny funkce
výroby, bydlení, smíšeného bydlení, občanského vybavení i veřejná prostranství (veřejná zeleň
charakteru parku, místní komunikace)
* Sídlo Přílezy - polyfunkční sídlo, navržený rozvoj bydlení i výroby
* Sídlo Sedlo - je stabilizováno jako klidové obytně obslužné sídlo, rozvíjena je funkce bydlení a
stávající zemědělská farma je navržena na rozšíření
* Sídlo Chylice - je stabilizované jako obytně obslužné sídlo s výrazným podílem ploch bydlení a
výroby
* Sídlo Přílezy - je stabilizováno jako polyfunkční sídlo, ve kterém se střídají jak klidové plochy
bydlení, rekreace a sportu, tak i výroby a obslužné aktivity
* Sídlo Svinov - je územně stabilizováno jako pobytově rekreační sídlo s dostavbou pouze ploch
individuální rekreace
* Sídlo Český Chloumek - je obnoveno jako obytně rekreační satelit s maximálním důrazem na
bydlení a smíšené bydlení bez jakýchkoliv ploch výroby
V kulturní krajině jsou navržena účinná protierozní opatření a doplněna cestní síť. Jsou řešeny
rekreační a pobytové aktivity napříč krajinou správního území obce - cykloturistika, značené turistické
cesty. Přiměřeně rozvoji obce a všech sídel je řešen rozvoj nebo případně rekonstrukce inženýrských
sítí: Projektant prověřil v ÚP investiční náročnost budování inženýrských sítí v malých sídlech (viz.
vodní hospodářství) a na základě zjištění je řešeno pouze:
- je zapracován zásobovací řad vodovodu dle ZÚR KK Útvina – Přílezy: na skupinový vodovod Žlutice
budou taj napojeny kromě Útviny a Sedla i sídla Přílezy, Chylice a Český Chloumek
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- likvidace splaškových vod

je v malých sídlech řešena pouze individuálně, ČOV se systémem

kanalizace zůstává pouze v Útvině
- je řešena plynofikace opět pouze rozvojových ploch v Útvině, malá sídla nejsou navržena k
plynofikaci
Je navržen a zapracován systém ÚSES na celém správním území obce včetně RBK a RBC
přejatých ze ZÚR KK.
Rozvoj území je řešen pouze v 1 etapě. ÚP neřeší žádnou územní rezervu.
Na území obce jsou navrženy plochy s rozdílným využitím území (funkční plochy) dle vyhl. č.501/2006
Sb, v platném znění:
* Plochy bydlení
- bydlení hromadné - BH
- bydlení individuální venkovského typu - BV
* Plochy rekreace
- rekreace individuální pobytová – RI
- rekreace na plochách přírodního charakteru - RP
* Plochy občanského vybavení
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI
- občanské vybavení - ostatní služby - OV
- občanské vybavení - hřbitov - OH
- občanské vybavení - sport - OS
* Plochy veřejných prostranství
- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné městského typu - SM
- smíšené obytné venkovského typu - SV
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silniční - DS
- doprava silniční – specifická – DS1
- doprava letecká - DL
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura - TI
* Plochy výroby a skladování
- výroba drobná - VD
- výroba zemědělská - VZ
* Plochy smíšené výrobní
- smíšené výrobní plochy - VS
* Plochy vodní a vodohospodářské
- plochy vodní a vodohospodářské - W
* Plochy zemědělské
- plochy zemědělské - NZ
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* Plochy lesní
- plochy lesní - NL
* Plochy přírodní
- plochy přírodní - NP
* Plochy smíšené nezastavěného území
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesnická
t - těžební
v - vodohospodářská
o - ochranná
i – infrastruktura (koridory technické a dopravní infrastruktury)
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje vlastní návrh ÚP hlavní,
přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a
navrhuje základní podmínky prostorového uspořádání území.
Nad rámec stanovených ploch s rozdílným využitím území dle vyhl.č.501/2006 Sb, v platném
znění, ÚP navrhuje jednu zcela novou plochu s rozdílným způsobem využití území a její funkční a
prostorové regulativy: Tato vyhrazená zeleň (zahrady) není dosud zastavěná a není určena řešením
ÚP k zastavění.

* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných
zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu).
B. Přípustné využití
1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady,
2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků,
3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost,
4. účelové cesty,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
2

1. skleníky do 25 m zastavěné plochy,
2

2. bazény do 40m zastavěné plochy,
2

3. altány do 25 m zastavěné plochy.
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D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 5,
2. maximální podlažnost 1 NP,
3. minimální % ozelenění plochy 85.

7.1.1 PŘEHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH:
ÚP navrhuje na území obce Útvina zastavitelné plochy nebo plochy přestavby. Toto základní členění
rozvojových ploch na zastavitelné plochy a plochy přestavby řeší grafická část:
* vlastní ÚP:
- v.č.1 Výkres základního členění území, M 1:10 000 a na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1: 10 000.
* část odůvodnění ÚP:
- řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby je prezentováno na v. č. 1. Koordinační výkres,
M 1:10 000, v. č. 1.a Koordinační výkres – detail obce Útvina, M 1:2 880 a na v. č. 1. b Koordinační
výkres - detail sídel Sedlo, Přílezy, Chylice, Svinov a Český Chloumek, M 1:2 880.
Rozvojové plochy jsou označeny číslem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších
výkresech ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000 v části odůvodnění.
Označení rozvojových ploch sleduje polohu plochy, charakter plochy a navržený způsob využití
území (např. Ú/Z-B1, Ú/P-B1):


písmeno (před lomítkem) = zkratka sídla, ve kterém plocha leží:
Ú = Útvina, CH - Chylice, Sv - Svinov, ČCH - Český Chloumek, P - Přílezy, Se - Sedlo



písmena za lomítkem = zkratka charakteru rozvojové plochy:
P - přestavbová plocha
Z - zastavitelná plocha



písmena za pomlčkou = zkratka navrženého funkčního využití plochy:
B - bydlení, O - občanské vybavení, R - rekreace, P - veřejná prostranství, S - smíšené



obytné plochy, D - dopravní infrastruktura, VS - výroba smíšená V - výroba, R - rekreace
číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití

Poznámka:
Z vlastního popisného označení rozvojových ploch na území obce Útvina je tedy zcela zjevné, zda se
jedná o plochy zastavitelné nebo plochy přestavby. Tento charakter rozvojových ploch je v ÚP navíc
zvýrazněn ještě i barevným rozlišením hranic rozvojových ploch:
- hranice zastavitelných ploch - fialová barva
- hranice ploch přestavby - tyrkysová barva
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ÚP ÚTVINA NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY DLE SÍDEL:
NADMÍSTNÍ ZÁJMY
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy dopravní infrastruktury
D1 – koridor pro přeložku silnice I/20 v úseku Žalmanov – Toužim – DS1
MÍSTNÍ ZÁJMY
OBEC ÚTVINA
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy bydlení
Ú/Z-B1 – plocha na severním okraji obce nad bytovými domy – BV
Ú/Z-B2 – plocha na severovýchodním okraji obce – BV
Ú/Z-B3 – plocha bydlení na západním okraji obce – BV
Plochy občanského vybavení
Ú/Z-O1 – dostavba proluky v ZÚ na návsi za objektem restaurace s OÚ – OV
Ú/Z-O2 – sportoviště včetně obslužného zázemí na východním okraji obce – OS
Plochy veřejných prostranství
Ú/Z-P1 – veřejné prostranství s místní komunikací na severním okraji obce – PVk
Ú/Z-P3 – veřejné prostranství s místní komunikací pro příjezd ke sportovišti a garážím z I/20 – PVk
Ú/Z-P5 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v údolní nivě Útvinského potoka na
východním okraji obce za ČOV – PVz1
Ú/Z-P6 – veřejné prostranství s veřejnou ochrannou zelení mezi rozv.pl. Ú/Z-D3 a Ú/Z-B3 – PVz3
Ú/Z-P7 – veřejné prostranství s veřejnou ochrannou zelení na jihovýchodním okraji obce – PVz3
Plochy smíšené obytné
Ú/Z-S1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na západním okraji obce při stávající silnici I/20 - SV
Ú/Z-S2 – plocha na severním okraji obce západně od silnice III/1791
Ú/Z-S3 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na východním okraji obce jižně pod silnicí III/1791 – SV
Ú/Z-S4 – obnova zástavby severně nad obcí u rybníka v hranicích ZÚ – SV
Plochy dopravní infrastruktury
Ú/Z-D1 – dopravní obslužná plocha za ČOV u sportoviště – DS
Ú/Z-D2 – řadové garáže na východním okraji obce – DS
Ú/Z-D3 – koridor pro přeložku stávající silnice II/179 na západním okraji obce – DS1
Ú/Z-D4 – posunutí vzletové a přistávací dráhy veřejného vnitrostátního letiště Toužim západním
směrem - DL
Plochy smíšené výrobní
Ú/Z-VS2 – rozšíření výrobní zóny Útvina západním směrem - VS
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PLOCHY PŘESTAVBY
Plochy bydlení
Ú/P-B1 – přestavba zahrádkářské kolonie na plochu bydlení severně u bytových domů – BV

SÍDLO CHYLICE
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy bydlení
CH/Z-B1 – dostavba severní fronty návsi – BV
CH/Z-B2 – dostavba proluky v ZÚ na jihu sídla – BV
Plochy výroby a skladování
CH/Z-V1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na jižním okraji sídla – VZ
CH/Z-V2 – plocha západně od sídla jako rozšíření stávající zemědělské farmy – VZ

SÍDLO SVINOV
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy rekreace
Sv/Z-R1 – dostavba proluky a ostatního nevyužitého území v ZÚ v severovýchodní části sídla – RI
Sv/Z-R2 – dostavba nevyužitého území v ZÚ v jihozápadní části sídla – RI
Sv/Z-R3 – plocha na jižním okraji sídla k polní cestě – RI
Plochy smíšené obytné
Sv/Z-S1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na jižním okraji sídla – SV

SÍDLO ČESKÝ CHLOUMEK
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy bydlení
ČCH/Z-B1 – plocha v centru sídla při průjezdné komunikaci – BV
ČCH/Z-B2 – plocha severozápadně od průjezdné komunikace – BV
ČCH/Z-B3 – plocha jihovýchodně od silnice II/179 - BV
Plochy veřejných prostranství
ČCH/Z-P1 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku jako centrální návesní prostor –
PVz1
Plochy smíšené obytné
ČCH/Z-S2 – dostavba území severozápadně od silnice II/279 – SV
ČCH/Z-S3 – dostavba nevyužitého území v ZÚ jihovýchodně od silnice II/179– SV
ČCH/Z-S4 – plocha severozápadně od silnice II/179 – SV
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PLOCHY PŘESTAVBY
Plochy smíšené obytné
ČCH/P-S1 – přestavba areálu zemědělské farmy – SV

SÍDLO PŘÍLEZY
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy bydlení
P/Z-B1 – dostavba ZÚ na severovýchodním okraji sídla – BV
P/Z-B2 – plocha na jižním okraji sídla - BV
Plochy smíšené obytné
P/Z-S1 – dostavba proluky v ZÚ na jižním okraji sídla – SV
P/Z-S4 – plocha podél východního okraje silnice II/179 v severní části sídla – SV
Plochy dopravní infrastruktury
P/Z-D1 – posunutí vzletové a přistávací dráhy veřejného vnitrostátního letiště Toužim západním
směrem – DL
Plochy výroby a skladování
P/Z-V1 – plocha na západním okraji sídla jižně od silnice III/1792 – VZ

PLOCHY PŘESTAVBY
Plochy veřejných prostranství
P/P-P1 – veřejné prostranství s místní komunikací jako obnova záhumenkové cesty mezi silnicemi
II/179 a III/1792 – PVk

SÍDLO SEDLO
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy bydlení
Se/Z-B1 – dostavba západního cípu návsi – BV
Se/Z-B2 – plocha na návsi západně u rybníka – BV
Se/Z-B3 – dostavba východního okraje sídla v ZÚ – BV
Se/Z-B4 – dostavba západního okraje sídla – BV
Plochy smíšené obytné
Se/Z-S1 – dostavba jižní fronty návsi - SV
Plochy výroby a skladování
Se/Z-V1 – plocha na severu sídla jako rozšíření stávající zemědělské farmy - VZ
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7.1.2 PŘEHLED NAVRŽENÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ V KRAJINĚ
ÚP navrhuje na území obce Útvina v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo rozvojové
zastavitelné plochy a plochy přestavby tato opatření nestavební povahy:


X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami:


X1.A.1. - protierozní opatření - výsadba mimolesní zeleně



X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění orné půdy



X1.A.3. - protierozní opatření zvyšování retenčních schopností území



X2. -Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

-

X2.2. - založení vymezených prvků ÚSES
Navrhovaná veřejně prospěšná opatření v krajině jsou prezentována ve v. č. 4 Hlavní výkres -

koncepce uspořádání krajiny, M 1:10 000.

7.1.3 ÚZEMNÍ REZERVY
ÚP nenavrhuje na území obce žádnou plochu ani koridor jako územní rezervu.
ÚP v souladu se schváleným zadáním ÚP Útvina ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
území řeší:


Posílení ekonomického pilíře:

- rozvojové plochy výroby a skladování nebo smíšené výroby v Útvině, v Sedle, v Přílezech, Chylicích
- rozvoj dopravní infrastruktury – přeložka silnice I/20 a II/179, protažení vzletové a přistávací dráhy
vnitrostátního veřejného letiště Toužim, doplnění místních komunikací, rozšíření garáží a parkovišť
v Útvině
- rozvoj technické infrastruktury – napojení sídel Přílezy, Chylice a Český Chloumek na SVŽ, rozšíření
plynofikace Útviny a rozšíření kanalizace v Útvině
- rozvojové plochy smíšené obytné jako místní formy podnikání


Posílení enviromentálního pilíře:

- úprava rozvojových ploch dle posudku SEA
- vymezení prvků ÚSES včetně regionální úrovně převzaté ze ZÚR KK
- založení nefunkčních prvků ÚSES
- zaměření na ekologicky šetrný turistický ruch spojený s pěší turistikou, cykloturistiku
- stabilizace veřejné zeleně na návsích sídel a další rozšíření této zeleně zejména charakteru parku
v Útvině a v Českém Chloumku
- návrh opatření v krajině jako protierozní opatření, opatření ke zvýšení retenčních schopností území,
opatření k ochraně nebo rozvoji přírodních hodnot území
- ochrana nejkvalitnějšího ZPF I. a II. třídy ochrany
- ochrana údolních niv
- návrh ploch přestavby, které ve svém důsledku omezují rozvojové zastavitelné plochy řešené na
úkor záboru kulturní krajiny
- stanovení podmínek ochrany krajinného rázu v navržených podmínkách pro využití všech ploch
s rozdílným způsobem využití území – plošné a prostorové regulativy

103

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA



Posílení pilíře sociální soudržnosti:

- stabilizace sídelní struktury návrhem dostatečného množství rozvojových ploch bydlení a smíšeného
bydlení
- stabilizace a návrh veřejných prostranství s veřejnou sídelní zelení jako prostoru nových sociálních
kontaktů
- významné rozšíření ploch občanského vybavení v Útvině, zejména nový areál fotbalového hřiště a
dostavba návsi
- rozšíření ploch rekreace ve Svinově
- obnova sídla Český Chloumek
- přeložky silnic I/20 a II/179, které odvedou průjezdnou dopravu ze sídel, zejména z Útviny
- nové cyklostezky a cyklotrasy, které zvýší rekreační potenciál území
- nové pracovní příležitosti v navržených plochách výroby a skladování i smíšené výroby
ÚP zohledňuje přiměřeně v řešeném území požadavek odst. 2 § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
v platném znění:
ÚP řeší 11,3 ha rozvojových ploch bydlení, 1,6 ha rozvojových ploch občanského vybavení, 6,5 ha
rozvojových ploch smíšených obytných a 1,5 ha ploch rekreace, celkem 20,9 ha rozvojových ploch.
Dle výše citované vyhlášky by měl ÚP řešit 1,1 ha rozvojových ploch veřejných prostranství s veřejnou
zelení. ÚP řeší tyto plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení:
- Útvina: park Ú/Z-P5: 2,36 ha ochranná zeleň Ú/Z-P6 a Ú/Z-P7: celkem 0,87 ha
- Český Chloumek: park ČCH/Z-P1: 0,42 ha
- Celkem ÚP Útvina: navrhuje 3,65 ha veřejných prostranství s veřejně přístupnou sídelní zelení.
Zákonný plošný požadavek veřejné zeleně ÚP splňuje a překračuje ho minimálně trojnásobně. Tyto
rozvojové plochy veřejné zeleně nejsou však rozloženy rovnoměrně ve všech sídlech, ale jsou
významně soustředěny do vlastní obce Útvina. V Českém Chloumku se jedná o obnovu sídla jako
takového. V sídlech Sedlo, Chylice, Přílezy a Svinov ÚP nenavrhuje žádné rozvojové plochy veřejné
zeleně, neboť se v těchto sídlech nacházejí rozlehlé plochy veřejné zeleně na návsích, které zcela
dostatečně plní funkci veřejného prostranství jako prostoru sociálních kontaktů. ÚP tyto dosud
nezastavěné plochy veřejné zeleně (PVz1, PVz3) na návsích stabilizuje.


Využití zastavěného území:

ÚP se výrazně zaměřuje rozvojovými plochami na dostavbu proluk v ZÚ a dalších nevyužitých ploch
v ZÚ a to zejména z důvodu ochrany kvalitní ZPF a dosud nezastavěné kulturní krajiny vůbec
v bezprostředním okolí sídel.
Rozvojové plochy v samotné obci jsou řešeny s ohledem na ÚPN SÚ. V průběhu pořízení ÚP byly
vybrané rozvojové plochy v řešeném území významně plošně korigovány a zmenšeny, zejména na
základě posudku SEA a závěrů Vyhodnocení vlivu Návrhu ÚP Útvina na udržitelný rozvoj území. O to
více se ÚP soustředil na důsledné využití ZÚ v obci i ve všech ostatních sídlech. V ZÚ jsou rovněž
řešeny plochy přestavby, které zhodnocují dnes nevyužité a opuštěné areály a pozemky v ZÚ. V ZÚ
jsou stabilizovány plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, plochy veřejných prostranství,
výroby a skladování, smíšené obytné plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury.
Jako dostavba ZÚ jsou v sídlech navrženy rozvojové plochy bydlení, rekreace, občanského
vybavení, smíšené obytné plochy, dopravní a technická infrastruktura, plochy výroby a skladování i
smíšená výroba. Využití ZÚ v sídlech je účelné, komplexní a je navrženo zejména ve vztahu ke
stávající urbanistické struktuře sídel.
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Návesní plochy veřejné zeleně v sídlech jsou zachovány i nadále jako nezvratná kulturní hodnota.
Zcela specifické sídlo je Český Chloumek, kde ÚP navrhuje obnovu podstatné části sídla. Z důvodu
ochrany přírodních hodnot v jižní části ZÚ bylo nutno na základě posudku SEA ponechat téměř
polovinu plochy ZÚ v současném přírodním stavu jako plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení
s ochrannou a izolační funkcí. K zástavbě byla obnovena pouze severní část sídla Český Chloumek
v hranicích ZÚ.

7.1.4 POSOUZENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V ÚP ÚTVINA
A. Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch bydlení v ÚP Útvina
Rozvoj území obce Útvina je výrazně soustředěn do obce Útvina a to na základě podmínek
udržitelného rozvoje území. Ostatní sídla jsou rozvíjena diferencované a podstatně méně. Velký podíl
rozvojových ploch je řešen pro nadmístní rozvoj – plochy dopravní infrastruktury (přeložky silnic I. a II.
třídy, rozšíření vzletové a přistávací plochy letiště.
ÚP navrhuje celkem 71,2 ha rozvojových zastavitelných ploch, z toho zastavitelné plochy bydlení
11,6 ha a zastavitelné plochy smíšeného bydlení 6,5 ha, celkem 18,1 ha = 25,4 % součtu všech
rozvojových zastavitelných ploch.
Rozvoj obce je řešen v jedné etapě s důrazem na dostavbu ZÚ a dalších nevyužitých ploch v ZÚ.
Jsou zohledněny vydaná ÚR a dosud platný ÚPN SÚ Útvina.
Na území obce aktuálně žije přihlášených 594 obyvatel. Stav obyvatel za posledních 20 let
rovnoměrně stoupal: rok 1991 – 476 obyvatel, rok 2011 – 547 obyvatel, rok 2011 – 594 obyvatel. Od
roku 1991 se navýšil počet obyvatel o 118, což je o 25 %. Dnes je na území obce 196 obydlených
bytů s průměrnou velikostí bytové domácnosti 3,02 obyv./byt. V 19 % bytových domácností žije 2 a
více hospodařících domácností.
ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy bydlení formou individuální výstavby:



2

1 RD = 1 BJ = 1.800 m , velikost bytové domácnosti 3,0 obyv. / byt. Velikost území pro 1 RD je
navržen v takovém rozsahu z důvodu venkovského charakteru zástavby obce, která předpokládá větší
hospodářské zázemí u RD a zejména zohledňuje požadavek na výsadbu ovocných stromů u RD,
které není možno s úspěchem sázet na menších parcelách, a přitom stromy tvoří nedílnou součást
venkovské zástavby, venkovské krajiny a krajiny bezprostředně přiléhající. Zároveň je třeba mít na
paměti, že součástí ploch bydlení i smíšeného bydlení jsou veřejná prostranství, parkoviště,
víceúčelová hřiště, stavby technické infrastruktury. Všechny tyto jiné aktivity ve svém důsledku snižují
skutečnou výslednou velikost pozemku 1 RD.
ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy smíšené obytné formou individuální výstavby:



2

1 RD = 1 BJ = 2.400 m , velikost bytové domácnosti 3,0 obyv. / byt. Součástí domů je provozovna
řemesel nebo zemědělské provozy a nevýrobní služby, hospodářské skladové a provozní zázemí,
manipulační plochy, parkoviště pro zákazníky, ale i klidové zázemí bytu – okrasná nebo produkční
zahrada, garáže, místní komunikace jako veřejná prostranství.
ÚP navrhuje poměr plochy bydlení ku smíšeným plochám bydlení 2 : 1.



Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydlení:
Požadavky vyplývající z demografického vývoje:

nárůst 8 % obyvatel = 48 obyvatel = 16 bytů, z toho 11 bytů v RD = 1,98 ha bydlení, 5 bytů ve
smíšeném bydlení = 1,2 ha, celkem 3,18 ha.


Požadavky z nechtěného soužití:
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19 bytů = z toho 13 bytů v RD = 2,34 ha bydlení a 6 bytů ve smíšeném bydlení = 1,44 ha, celkem 3,78
ha.


Požadavky vzhledem k poloze obce v systému osídlení:

Obec Útvina neleží v žádné rozvojové ose ani rozvojové oblasti vymezené v ZÚR KK. Obec Útvina
leží ve specifické oblasti regionálního významu zemědělství SZ1 Tepelsko – Toužim – Žluticko a
specifické oblasti nadregionálního významu s problémy hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti
SH2 Tepelsko – Toužimsko. V území zasahujícího do oblasti SH2 řeší ÚP zejména stabilizaci sídelní
struktury, zkvalitnění občanské infrastruktury, zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury a rozvoj
podnikání a to v souladu s prioritami územního plánování Karlovarského kraje a v souladu s cíli a
úkoly stanovenými pro specifickou oblast SH2 vymezenou v ZÚR KK. Zároveň je třeba respektovat
hodnoty území a zohlednit předpoklady rozvoje území obce Útvina, a proto navýšit potřeby
rozvojových ploch bydlení a smíšeného bydlení z pohledu očekávané migrace obyvatel:
nárůst o 20 % obyvatel = 119 obyvatel = 40 bytů, z toho 28 bytů v RD = 5,0 ha a 14 bytů ve smíšeném
bydlení = 3,36 ha, celkem 8,36 ha.


Požadavky na sanace území:

nárůst o 2 % bytů = 4 byty, z toho 3 byty v RD = 0,54 ha, 1 byt ve smíšeném bydlení = 0,24 ha,
celkem 0,78 ha.


Potřeba ploch bydlení a smíšeného bydlení: 16,1 ha.



Rezerva pro zvláštní situace : 10 % = 1,6 ha.



Celková potřeba ploch bydlení a smíšeného bydlení na území obce: 17,7 ha.



V ÚP je navrženo celkem 18,1 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení, což je o

0,39 ha více = 2,2 % více než činí odborný odhad potřeby. Posouzení ukázalo, že navržený rozvoj
bydlení a smíšeného bydlení v obci Útvina v jedné etapě plně odpovídá předpokládaným potřebám
rozvoje území obce.
B. Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch výroby v ÚP Útvina
ÚP řeší 71,2 ha zastavitelných ploch, z toho plných 74,6 % = 53,1 ha zastavitelných ploch je jiné
funkce než bydlení a smíšené bydlení:
Občanské vybavení: 1,62 ha
Veřejná prostranství: 3,86 ha
Doprava nadmístní: 37,7 ha
Doprava: 7,14 ha
Výroba: 4,67 ha
Rekreace: 1,55 ha
Technická infrastruktura 0,42 ha
Největší rozvojovou plochou je nadmístní doprava (D1 – přeložka silnice I/20), která řeší zcela
konkrétní záměr. Ostatní zastavitelné plochy v ÚP jsou přiměřené a odpovídají velikosti obce, jejím
možnostem rozvoje i potřebám jejích budoucích generací.

7.2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Na území obce Útvina se vyskytují tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a
správních rozhodnutí:
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HRANICE:
- hranice správního území obce Útvina
- hranice jednotlivých katastrálních území
- hranice zastavěného území k 31.10.2012
VYUŽITÍ ÚZEMÍ:


Veřejně prospěšné stavby dle ZÚR KK:

* Dopravní infrastruktura:
D.06 C – silnice I/20: stavba přeložky silnice I/20 Toužim – Žalmanov
D.76 – silnice II/179 – přeložka bývalého vedení silnice II/179 v prostoru obce Útvina (v návrhu
vyřazeno ze silnic II. třídy)
* Technická infrastruktura:
Zásobování pitnou vodou:
U.06 – vodovod Útvina – Přílezy


Veřejně prospěšná opatření dle ZÚR KK:

Přírodní dědictví / ÚSES:
U.56 – RBC č. 1136 Chloumek
U.64 – RBC č. 535 Údolí Střely
U.514 – RBK č. 1021 Chloumek – K46
U.516 – RBK č. 1023 Střela pod Čerťákem – Údolí Střely
U.517 – RBK č. 1024 Údolí Střely – Třebouňský vrch
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY:
- významné krajinné prvky ze zákona: PUPFL, vodní toky a plochy, údolní nivy, rašeliniště
- CHKO Slavkovský les
- NATURA 2000 - EVL Javorná CZ0413181
- památný strom : č. 403026, 1-3/3 Přílezy: 4 lípy u kostela,
Svinov: Svinovské duby - 2 ks


ÚSES - regionální úroveň



Biocentra regionální funkční



-

U.64 č.535 Údolí Střely

-

U.56 č.1136 Chloumek

Biokoridory regionální navržené
-



U.514 č.1021 - spojnice Chloumek - K46

Biokoridory regionální funkční
-

U.516 č.1023 - spojnice Údolí Střely - Střela pod Čerťákem

-

U.517 č.1024 - spojnice Údolí Střely - Třeboňský vrch



ÚSES - Místní úroveň



Biocentra místní navržená
-

č.1 Nový rybník

-

č.2 Pod hájovnou

-

č.3 Na Bučce

107

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA







-

č.4 Pod Svinovem

-

č.5 K Číhané

-

č.6 Přílezský potok

-

č.10 Nad Ovčínem

-

č.14 Pod lesíky

Biocentra místní funkční
-

č.7 Bučákův mlýn

-

č.8 U transformátoru

-

č.9 Na soutoku

-

č.11 Za Útvinou

-

č12 Pod Farským polem

-

č.13 Pod Sedlem

-

č.15 Drahosedelský rybník

Biokoridory místní navržené
-

č.1 - spojnice hranice obce - BC1

-

č.2 - spojnice hranice obce - BC1

-

č.3 - spojnice hranice obce - BC1

-

č.5 - spojnice BC6 - hranice obce

-

č.6 - spojnice hranice obce - Bc3

-

č.7 - spojnice hranice obce - BC3

-

č.8 - spojnice hranice obce - BC5

-

č.9 - spojnice BC5 - R BK1023

-

č.10 - spojnice BC3 - BK9

-

č.11 - spojnice BC3 - BC4

-

č.12 - spojnice BC1136 - BC4

-

č.13 - spojnice BC4 - BC7

-

č.14 - spojnice BC4 - BK9

-

č.15 - spojnice BC1136 - BK16

-

č.19 - spojnice BC7 - BC10

-

č.20 - spojnice BC9 - BC10

-

č.21 - spojnice hranice obce - BC20

-

č.22 - spojnice hranice obce - BC9

-

č.23 - spojnice BC10 - BC535

-

č.24 - spojnice BC9 - BC11

-

č.26 - spojnice hranice obce - BC12

-

č.27 - spojnice BC12 - BK24

-

č.29 - spojnice BC12 - hranice obce

-

č.30 - spojnice BC14 - BC13

-

č.31 - spojnice hranice obce - BC14

-

č.32 - spojnice hranice obce - BK31

-

č.33 - spojnice hranice obce - BC13

-

č.34 - spojnice BC13 - BC15

-

č.35 - spojnice BK34 - hranice obce

-

č.36 - spojnice BK34 - hranice obce

-

č.37 - spojnice BC1136 - hranice obce

Biokoridory místní funkční
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-

č.4 - spojnice BC1 - BC6

-

č.16 - spojnice BC2 - BC7

-

č.17 - spojnice BC6 - BK16

-

č.18 - spojnice BC7 - BC8

-

č.25 - spojnice BC11 - R BK1024

-

č.28 - spojnice BC12 - BC13

OCHRANA LESA:
- ochranné pásmo lesa, OP = 50m
OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN:
- chráněné ložiskové území č. 14640000 Přílezy, surovina živce
OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD:
- CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les
- ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně - prameniště Chylice, Přílezy, Útvina,Český Chloumek
- ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně - prameniště Chylice, Přílezy, Útvina,Český Chloumek
OCHRANA STAVEB:
- ochranné pásmo ČOV = 100m
OCHRANA PAMÁTEK:
- nemovitá kulturní památka:
-

r.č.26352/4-1106 kostel sv.Víta, obec Útvina

-

r.č.22508/4-1017 kostel sv.Bartoloměje, osada Přílezy

-

r.č.12441/4-4977 boží muka, osada Přílezy

-

r.č.51246/4-5264 kaple sv. Floriána, osada Svinov

OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:
- vodovodní zásobovací řad Toužim - Útvina - Krásné Údolí, OP = 2,5 m
- vodovod pitný, OP = 1,5 m
- VDJ - vodojem
- pramen a zdroj vody - Útvina, Chylice, Přílezy, Český Chloumek
- ČSoV - čerpací stanice vod
- kanalizace splašková, OP= 1,5 m
- kanalizace dešťová, OP = 1,5 m
- ČOV - čistírna odpadních vod
- venkovní vedení VVN 110kV, OP = 12m
- venkovní vedení VN 22kV, DP = 7m
TS – trafostanice zděná, OP = 20 m (30 m), trafostanice stožárová, OP = 7 m (10 m)
- VTL plynovod DN 150, BP = 20m, OP = 4m
- STL - plynovod v ZÚ, OP = 1m
- STL – plynovod mimo ZÚ, OP = 4 m
- RS - regulační stanice VTL/STL plynu, BP = 10m, OP = 4m
- dálkový kabel, OP = 1m
- radioreleová trasa
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OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:
- silnice I. třídy, OP = 50m
- silnice II. třídy, OP = 15m
- silnice III. třídy, OP = 15m
- veřejné vnitrostátní letiště Toužim
- ochranné pásmo veřejného vnitrostátního letiště Toužim
- ochranné pásmo mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata
Limity využití území vyplývající z vlastností území:
- BPEJ a třídy ochrany ZPF:
- meliorace - odvodněná plocha
- les zvláštního určení
- les ochranný

7.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Širší vztahy
Útvinou prochází stávající silnice I/20 v trase Bečov - Toužim. Pro výhled se počítá s přeložkou této
silnice v trase Žalmanov (silnice I/6) - Toužim (stávající průtah I/20). Po realizaci přeložky bude
současná trasa silnice I/20 přečíslována (převedena pravděpodobně do II. třídy). Navržená přeložka je
projektována dle studie ŘSD Praha v kategorii S11,5 ve vazbě na vydané ZÚR KK. Navržená trasa
křižuje západně od sídla Chylice konec rozjezdové dráhy vnitrostátního veřejného letiště Toužim.
Podle připomínky „Aeroklubu Toužim“ se v územním plánu navrhuje úprava trasy plánované
přeložky I/20 tak, aby se v maximální možné míře vyhnula vzletové a přistávací dráze letiště (které je
přibližně souběžné se silnicí III/1792 v úseku Přílezy - Chylice). Aeroklub požaduje posunutí trasy do
území východně od silnice III/1791, s niveletou v zářezu - „v souladu s leteckými předpisy“. Úprava
trasy přeložky I/20 v územním plánu tedy navrhuje vložení tří oblouků o poloměrech R = 750m, které
trasu „vyvedou“ dle připomínky Aeroklubu do území „východně“ od stávající silnice III. třídy č. 1791.
Délka změněného úseku je asi 1,5km. Na obou koncích se změněný úsek plynule připojuje na
původní navrženou trasu dle ŘSD.
Při respektování požadavku o niveletě (zářez) nové I/20, bude křížení navržené I/20 a stávající
III/19815 (Přílezy - Chylice) mimoúrovňové s tím, že bude I/20 „pod“ silnicí III/19815. Návrh přeložky
I/20 si vynutí stavbu mostu a úpravu úseku silnice III. třídy č. 19815 (případně i navazující silnice
III/1792 směrem na Útvinu); navrhuje se připojení obou úrovní samostatnou větví. Na základě
požadavku ŘSD k návrhu zadání ÚP Útvina je pro potřeby ÚP Útvina vymezen dopravní silniční
koridor přeložky silnice I/20 v šířce OP = 2x50m.
Detailní napojení přeložky silnice I/20 na stávající silniční síť v krajině bude řešit až následná
projektová dokumentace. Detailní průchod jednotlivých prvků ÚSES pod přeložkou silnice I/20 bude
řešit až následná projektová dokumentace. Úpravy silnic III. třídy včetně napojení na I/20 se navrhují
v kat. S7,5. Požadavek vedení nové I/20 v úseku kontaktu s koncem letiště v závěru, ovlivní podélný
řez silnice I/20 v obou směrech. Jinak ÚP vedení trasy I/20 dle ZÚR KK respektuje.
Z doprovodných staveb se v ÚP dále navrhuje napojení silnice II/197 na stávající I/20 mimo ZÚ
Útviny; přeložka je dlouhá asi 400m. Navrhuje se kategorie S7,5 (v územním plánu plocha Ú/Z-D3).
V zastavěném území a v rozvojových zastavitelných plochách a

plochách přestavby jsou místní

komunikace součástí veřejných prostranství s komunikačním koridorem (ozn. PVk). Ve směru
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stávající trasy I/20 na Toužim se navrhuje napojení rozvojového území určeného k výstavbě na
stávající silnici novou místní komunikací, kolmou na současnou silnici. Navrhuje se obslužná
komunikace (v územním plánu „plocha“ Ú/Z-P3).
Obě nové komunikace (II/197 na západě i místní komunikace na východě) se napojují na stávající
I/20 v podstatě mimo ZÚ, kde nejsou podél stávající silnice chodníky (silnice není obestavěna) a
počítá se tedy při výpočtu rozhledových trojúhelníků v místě napojení navrhovaných komunikací
s rychlostí na současné silnici I/20 V1 = 90km/h, na místních komunikacích V2 = 50km/h, na II/198 V2 =
80km/h. Rozhledový trojúhelník má pak stranu x 1 (podíl hlavní silnice) = 130m, stranu x2 (podél
připojovací silnice) u II/198 x2 = 100m, u místní komunikace x2 = 45m.
Kromě uvedených komunikací se navrhuje prodloužení stávající místní komunikace (ve směru na
severovýchod) označené Ú/Z-P1. Přepokládá se, že v budoucnu bude prodloužena až k silnici
III/1791. V průchodu územím určeným k zastavění se navrhuje úprava v šířce 5,5m bez chodníků
(obytná zóna), v průběhu mimo zastavění v šířce 3,5m s výhybnou.
Na území obce je dále řešena cyklistická stezka vedoucí po stávajících cestách z Chylice přes
Útvinu na Toužim (částečně podél potoka). Doporučuje se stavební úprava nedostatečně zpevněných
cest, po nichž jsou vedeny cyklistické trasy.
V situaci jsou dále označeny „plochy dopravní infrastruktury“:
Ú/Z-D1 - je plocha u sportoviště v Útvině převážně určená pro parkování
Ú/Z-D2 - jsou navržené řadové garáže v Útvině na východním okraji sídla
Ú/Z-D4 - je posunutí hranice vzletové a přistávací dráhy letiště Toužim na západ - za ochranné pásmo
navržené přeložky silnice I/20 (přibližně v trase stávající silnice III/1791)
Sídlo Chylice
Sídla se dotýká na západním okraji navržená přeložka silnice I/20. S ní souvisí posunutí plochy
letištní dráhy na západ až k OP silnice II/179. Východní část stávající letištní plochy bude asanována
ve prospěch koridoru přeložky silnice I/20.
Jiné dopravní úpravy se nenavrhují.
Sídlo Svinov
V sídle se nenavrhují nové samostatné dopravní plochy.
Sídlo Český Chloumek
V centru území sídla se navrhuje prostranství s veřejnou zelení charakteru parku - ČCH/Z-P1,
jehož součástí mohou být i místní komunikace.
Sídlo Přílezy
V sídle je navrženo jedno veřejné prostranství s místní komunikací. Jde o úpravu jedné současné
místní komunikace na západním okraji sídla. Označena je P/P-P1, navrhuje se provést jako
obousměrná komunikace (š = 5,5-6,5m).
Jako dopravní plochy P/Z-D1 je označeno posunutí hranice vzletové a přistávací dráhy na západ
(až k okraji ochranného pásma silnice II/179).
Sídlo Sedlo
V sídle se nenavrhují nové samostatné dopravní plochy.
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7.4 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
V souvislosti s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění a jeho prováděcí
vyhláškou č.501/2006Sb., v platném znění, došlo k významné metodické změně pojetí ploch
s rozdílným využitím území „občanského vybavení“. V ÚP jsou rozlišovány tyto druhy ploch
s rozdílným využitím území (funkční plochy):
-

občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI

-

občanské vybavení - ostatní služby - OV

-

občanské vybavení - hřbitov - OH

-

občanské vybavení - sport - OS

Pro každou takto vymezenou plochu občanského vybavení jsou stanoveny základní plošné a
prostorové regulační podmínky.
ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. Jako plochy veřejné infrastruktury budou
sledovány pouze plochy občanského vybavení veřejného charakteru = OI.
* OI - občanské vybavení veřejného charakteru : ÚP územně stabilizuje stávající areály a nemovitosti
OI. ÚP nenavrhuje žádnou plochu OI.
Druhy občanského vybavení, které nejsou veřejnou infrastrukturou:
-

OH - občanské vybavení - hřbitovy: ÚP stabilizuje beze změny stávající hřbitov v Útvině. Pro
hřbitov nebylo vyhlášeno ochranné pásmo.

-

OS - občanské vybavení - sport:
ÚP řeší:
- nové sportoviště na východním okraji obce ve vazbě na rozsáhlý veřejný park
- respektuje stávající hřiště na návsích malých sídel, které jsou řešeny jako součásti
centrálních návesních parků (hřiště nejsou katastrovány)
- ÚP stabilizuje stávající sportoviště na západním okraji Útviny beze změny

-

OV - občanské vybavení - ostatní služby:
ÚP řeší nové plochy služeb v obci - plocha na návsi jižně od Útvinského potoka,
obslužné zázemí nového sportovního areálu.

7.5 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
7.5.1 Vodní hospodářství
Úvodem:
Obec Útvina se svými částmi Český Chloumek, Sedlo, Chylice, Přílezy a Svinov přísluší do povodí
řeky Střely, která protéká od jihu k severu po jihovýchodním okraji řešeného území. Do ní se vlévají:
Čihanský potok (mimo řešené území) se dvěma pravostrannými přítoky od Českého Chloumku,
Přílezský potok východně od Chylice, soutok Odolenovického a Útvinského potoka východně od
Útviny a bezejmenný potok od Sedla. Převážná část řešeného území je zemědělsky využívána, takže
do místních vodotečí jsou zaústěny odvodňovací příkopy a drenáže. Pouze severozápadním část
území po obou stranách silnice Přílezy – Hlinky je zalesněna. Řeka Střela je vodárenským tokem,
neboť je na ní vodárenská nádrž Žlutice s úpravnou vody pro skupinový vodovod Žlutice. Podrobnější
údaje o vodních tocích jsou uvedeny ve vodohospodářské části průzkumů a v grafické příloze č.6.2.
Návrhu územního plánu v měřítku 1: 10.000. Náhorní planina v jižní části území až k rozvodí umožnila
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v minulosti výstavbu velkého množství rybníků v kaskádách, které jsou většinou využívány k chovu
ryb.
Část těchto kaskád je již ve správním území obce Krásné Údolí.
Celé řešené území obce Útvina se nachází mimo ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodárenského
zdroje Žlutice. Část území západně od komunikace Odolenovice – Přílezy – Český Chloumek leží
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Chebská pánev a Slavkovský les.
Obec Útvina
Vodní toky a plochy:
Zastavěné území Útviny je odvodňováno Útvinským potokem a v západní části jeho levostranným
přítokem Odolenovickým potokem. Oba potoky se spojují ve středu Útviny a slouží pro odvádění
srážkových vod a vyčištěných odpadních vod z obce. Na Útvinském potoce nad obcí je rybník,
využívaný jako přírodní koupaliště. Na severním okraji obce je Útvinský rybník, plněný vodou
z melioračních příkopů.
Zásobování pitnou vodou.
Současný stav:
Útvina (572 -628 m n.m.) je zásobována ze dvou zdrojů. Zdrojem původního vodovodu je sběrná
jímka s jímacím zářezem o vydatnosti 0,4 – 0,5 l/s. Vzhledem k nedostatečné kapacitě tohoto zdroje
byla později dokončena výstavba vodovodu Toužim – Útvina – Krásné údolí, čímž byla Útvina
připojena na skupinový vodovod Žlutice (dále SVŽ). Dosavadní prameniště zůstalo v provozu a voda
3

ze SVŽ jej dle potřeby doplňuje. Vodojem je zemní o obsahu 100 m . Kóty hladiny a dna jsou 639,20 /
636,00 m n.m.
Návrh:
Současný stav zásobování obce pitnou vodou vyhovuje a nebude se zásadně měnit. Postupně
dojde ke sjednocení materiálu potrubí a tím i ke snížení úniků. Návrh rozvojových ploch pro výstavbu
RD a areálů výroby by umožnil nárůst počtu obyvatel o 250 a vznik cca 60 nových pracovních míst.
3

3

Potřeba vody by vzrostla z dnešních 73 až 109 m /d na až 126 m /d tj. 1,5 l/s. Kubatura vodojemu je
postačující. Další podrobnosti jsou patrné z grafické části odůvodnění návrhu ÚP na v. č. C.1. Vodní
hospodářství - zásobování pitou vodou.
Odvodnění a kanalizace.
Současný stav:
Odvodnění komunikací a zpevněných ploch je řešeno povrchovým odtokem pomocí silničních
příkopů a propustků do místních vodotečí. Pro odvádění splaškových vod byla vybudována splašková
kanalizace, zakončená čistírnou odpadních vod (dále ČOV). Další stoky byly vybudovány pro připojení
nových rodinných domů a chat i současné zástavby. Aktivační ČOV je umístěna v oploceném
pozemku na západním okraji obce. Dalšími články ČOV jsou hrubé předčištění, bezpečnostní obtok a
dodatečně přistavěná dosazovací nádrž a kalové silo. Celá aktivace je překryta plastovými panely pro
usnadnění zimního provozu.Vyčištěná voda je vypouštěna potrubím v délce 35m do recipientu.
Kapacita ČOV je pro 600 EO a Q24 = 97,5 m3/d.
Návrh:
Pro odvodnění rozvojových ploch Ú/Z-B1 a Ú/P-B1 je navržena v komunikacích dešťová
kanalizace zaústěná do potoka. Rovněž rozvojová plocha Ú/Z-VS2 má navrženu dešťovou kanalizaci
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z toho důvodu, že se zde očekává velké množství zpevněných ploch. Odvádění srážkových vod
z ostatních rozvojových ploch se předpokládá povrchovým odtokem.
Pro odvádění odpadních vod z

rozvojových ploch je navržena gravitační splašková kanalizace

v návaznosti na současné stoky.
Pokud by došlo k nárůstu počtu obyvatel a drobné výroby v rozsahu dle ÚP, bylo by nutné ČOV
rozšířit na sousední pozemky, jak z důvodů hydraulického, tak i látkového zatížení.
Ostatní podrobnosti jsou patrné z grafické části odůvodnění návrhu ÚP z výkresu č. C.2. Vodní
hospodářství - odkanalizování.
Sídlo Český Chloumek
Vodní toky a plochy:
V blízkosti tohoto sídla Český Chloumek neprotéká žádný trvalý vodní tok. Zastavěné území je
odvodňováno povrchovým odtokem do silničních příkopů a zemědělských pozemků. Tento způsob
zůstane zachován i při rozvoji lokality.
Zásobování pitnou vodou.
Současný stav:
Český Chloumek (696 – 728) má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, jehož zdrojem je
prameniště s jímacími zářezy severoseverozápadně od sídla o vydatnosti 0,4 – 0,5 l/s. Voda
3

z prameniště je svedena do čtyřkomorové sběrné jímky a dále do akumulační nádrže 30 m . Z ní se
3

čerpá výtlačným řadem do zemního, jednokomorového vodojemu 70 m - 727,6 / 725,6 m n.m.
Z vodojemu do sídla je zpět veden zásobovací řad, v sídle uliční řady, na které navazuje potrubí do
vodojemu pro Přílezy.
Návrh:
Současný stav zásobování pitnou vodou nevyhovuje a bude se zásadně měnit. ÚP řeší napojení
sídla Český Chloumek na soustavu skupinového vodovodu Žlutice napojením na vodovod Útvina –
Přílezy. Návrh rozvojových ploch pro výstavbu RD a smíšeného bydlení by umožnil nárůst počtu
3

obyvatel a vznik cca 20 nových pracovních míst. Potřeba vody by vzrostla z dnešních 2,0 až 3,5 m /d
3

na 11 m /d, tj. 0,1 l/s. Připojením návrhových ploch podél silnice na Javornou potrubím PE 90 na
soustavu Žlutického vodovodu vznikne okruhová uliční síť. Kubatura vodojemu je postačující. Další
podrobnosti jsou patrné z grafické části odůvodnění návrhu ÚP na v. č. C.1. Vodní hospodářství zásobování pitou vodou.
Odvodnění a kanalizace.
Současný stav:
Srážkové vody ze zastavěného území odtékají povrchově do silničních příkopů a zemědělských
pozemků mimo intravilán. Kanalizace pro veřejnou potřebu v lokalitě není.
Splaškové vody z domácností jsou u jednotlivých objektů zachycovány v septicích s přepadem do
podmoku.
Návrh:
S přihlédnutím k počtu obyvatel se navrhuje zachovat současný stav. U nové výstavby nebo
rekonstrukce dosavadních objektů nutno počítat s domovními čistírnami a vypouštěním vyčištěných
vod opět do podmoku.
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Sídlo Chylice
Vodní toky a plochy:
V sídle Chylice se nevyskytují žádné vodní toky ani významnější vodní plochy. Pouze na
východním okraji zástavby je malý nebeský rybník, jehož odtok jde východním směrem do mokřiny u
prameniště a do Střely.
Zásobování pitnou vodou.
Současný stav:
Chylice (610 – 638 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z vlastních zdrojů, tj. 2 studní a pramenní
jímky. První studna je vybudována jako akumulační o průměru 3m a slouží jako čerpací jímka.
Vydatnost zdrojů je 0,1 – 0,2 l/s. Čerpací stanice jako samostatný objekt čerpá vodu přes uliční rozvod
do vodojemu, který je umístěn při polní cestě na západním okraji lokality. Výtlačný řad navazuje na
3

uliční rozvod. Vodojem je zemní, 50 m – 637,70 / 634,70 m n. m..
Návrh:
Současný stav vodovodu i velikost vodojemu vyhovují až na vydatnost zdrojů. Navrhuje se proto
připojit i sídlo Chylice na přívodní plánovaný vodovod Útvina – Přílezy a vlastní zdroj Chylic včetně
čerpání zrušit. Další podrobnosti jsou patrné z grafické části odůvodnění návrhu ÚP na v. č. C.1.
Vodní hospodářství - zásobování pitou vodou.
Odvodnění a kanalizace.
Současný stav:
Srážkové vody ze zastavěného území odtékají povrchově do místního rybníčka, silničních příkopů
a zemědělských pozemků. Kanalizace pro veřejnou potřebu v lokalitě není.
Splaškové vody z domácností jsou u jednotlivých objektů zachycovány v septicích s přepadem do
místního rybníčka nebo do podmoku.
Návrh:
S přihlédnutím k počtu obyvatel se navrhuje zachovat současný stav. U nové výstavby nebo
rekonstrukce dosavadních objektů nutno počítat s domovními čistírnami. a vypouštěním vyčištěných
vod do rybníčka nebo do podmoku.
Sídlo Přílezy
Vodní toky a plochy:
V sídle Přílezy se nevyskytují žádné vodní toky ani významnější vodní plochy, pouze na
východním okraji zástavby je malý nebeský rybník, jehož odtok jde severním směrem k terénní muldě,
kde je položen zakrytý meliorační kanál do Přílezského potoka.
Zásobování pitnou vodou.
Současný stav:
Přílezy (646 – 657 m n.m.) mají vodovod pro veřejnou potřebu. Původním zdrojem bylo vlastní
prameniště severně od Přílez a vodojem. V r.1950 bylo rozšířeno o další 2 prameniště v téže lokalitě.
Voda je zachycována jímacími zářezy do sběrných jímek a svedena do vodojemu. Celková vydatnost
je 0,25 – 0,4 l/s. Vzhledem k malé vydatnosti a kolísavosti zdrojů bylo provedeno propojení vodojemu
Přílezy s vodovodem Český Chloumek. Vodojem je zemní jednokomorový 40 m3 – 670,00 / 668,20
(systém Jadran). Zásobní řad z vodojemu jde v souběhu z původním potrubím.
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Návrh:
Současná kapacita vodovodu včetně vodojemu vyhovuje i pro potřeby rozvoje. V souvislosti
s navrhovaným propojením vodovodu Útvina - Přílezy na prodloužení vodovodu Přílezy - Chylice
budou Přílezy napojeny na soustavu skupinového vodovodu Žlutice. Návrh rozvojových ploch pro
výstavbu RD a areálů výroby by umožnil nárůst počtu obyvatel o cca 50 a cca 20 nových pracovních
3

3

míst. Potřeba vody by vzrostla z dnešních 8 až 12 m /d na 31 m /d, tj. 0,4 l/s. Kubatura vodojemu je
postačující. Pro rozvojové plochy jsou navrženy odbočky ze současných rozvodů. Další podrobnosti
jsou patrné z grafické části odůvodnění návrhu ÚP na v. č. C.1. Vodní hospodářství - zásobování pitou
vodou.
Odvodnění a kanalizace.
Současný stav:
Území současné zástavby má sklon na severovýchod k místnímu rybníčku. Srážkové vody odtékají
povrchově tímto směrem. Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu vybudována není. Odpadní
vody z objektů jsou zachycovány v septicích s přepadem do podmoku nebo místního rybníčku.
Návrh:
S přihlédnutím k počtu obyvatel se navrhuje zachovat současný stav. U nové výstavby nebo
rekonstrukce dosavadních objektů nutno počítat s domovními čistírnami. a vypouštěním vyčištěných
vod do rybníčka nebo do podmoku. Finančně únosné by bylo vybudovat jednotnou kanalizaci po
vnitřním obvodu zástavby s vyústěním do zakrytého melioračního kanálu. Ta by sloužila také pro
odvádění vyčištěných odpadních vod ze septiků a domovních čistíren.
Sídlo Sedlo
Vodní toky a plochy:
V okolí Sedla se vyskytují pramenní partie několika větví Útvinského potoka. Na východní straně je
to hrazená bystřina z Drahosedelského rybníka s levostranným hrazeným přítokem ze soustavy
rybníků od Měchova. Větší vodní plochy jsou uvedeny na počátku zprávy. Zajímavý je rybník uvnitř
zástavby Sedla, který je napájen původním vodovodním zdrojem. Přeliv má pomocí občasného toku
do Dolnosedelského rybníka a z něj hrazenou bystřinou do Střely.
Zásobování pitnou vodou.
Současný stav:
Sedlo (638 – 650 m n.m.) je zásobeno ze SVŽ pomocí čerpací stanice v Útvině. Výtlačný řad
navazuje přímo na větevnou uliční síť. Vodojem Sedlo nemá.
Návrh:
Návrh rozvojových ploch pro výstavbu RD a areálů výroby by umožnil nárůst počtu obyvatel a vznik
3

3

cca 30 nových pracovních míst. Potřeba vody by vzrostla z dnešních 10 až 15 m /d na 19 m /d, tj. 0,2
l/s. Pro rozvojové plochy jsou navrženy odbočky ze současných rozvodů, které vytvoří okruhovou síť.
Další podrobnosti jsou patrné z grafické části odůvodnění návrhu ÚP na v. č. C.1. Vodní hospodářství
- zásobování pitou vodou.
Odvodnění a kanalizace.
Současný stav:
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Srážkové vody ze zastavěného území odtékají povrchově do silničních příkopů a zemědělských
pozemků. Kanalizace pro veřejnou potřebu v lokalitě není.
Splaškové vody z domácností jsou u jednotlivých objektů zachycovány v septicích nebo domovních
ČOV s přepadem do terénu nebo podmoku.
Návrh:
S přihlédnutím k počtu obyvatel se navrhuje zachovat současný stav. U nové výstavby nebo
rekonstrukce dosavadních objektů nutno počítat s domovními čistírnami. a vypouštěním vyčištěných
vod do podmoku.
Sídlo Svinov
Vodní toky a plochy:
Zástavbou Svinova neprotéká žádný vodní tok. Na východním okraji zástavby je rybník s odtokem
do Střely.
Zásobování pitnou vodou.
Současný stav:
Svinov (596 – 620 m n.m.) nemá žádný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni
vodou ze soukromých studní.
Návrh:
vzhledem k počtu trvalých obyvatel se navrhuje zachovat současný stav i do budoucna.
Odvodnění a kanalizace.
Současný stav:
Srážkové vody ze zastavěného území odtékají povrchově do silničních příkopů a zemědělských
pozemků. Kanalizace pro veřejnou potřebu v lokalitě není.
Splaškové vody z domácností jsou u jednotlivých objektů zachycovány v septicích s přepadem do
terénu nebo podmoku.
Návrh:
S přihlédnutím k počtu obyvatel se navrhuje zachovat současný stav. U nové výstavby nebo
rekonstrukce dosavadních objektů nutno počítat s domovními čistírnami. a vypouštěním vyčištěných
vod do podmoku.
Z á v ě r k vodohospodářské části:
V souladu s požadavkem zadání vyplývajícím z PÚR ČR 2008, ze ZÚR KK a dalších širších územních
vztahů byla prověřována možnost připojení nejbližších sídel Přílezy a Sedlo na ČOV Útvina, a to jako
možnost investičně a provozně nejméně náročná. Nutný rozsah výstavby splaškové kanalizace je
vyznačen ve schématech přiložených v této textové kapitole. Investiční náročnost této akce pro
Přílezy s 58 současnými obyvateli činí cca 9,100.000 Kč, pro Sedlo s 37 současnými obyvateli cca
13,150.000

Kč.

To

jsou

v podstatě

nevratné

investice,

v tomto

návrhovém

období

ÚP

nezdůvodnitelné. Proto nejsou zahrnuty do řešení návrhu ÚP.
Návrhy vodovodů i kanalizací jsou v souladu s Programem rozvoje vodovodu a kanalizací
Karlovarského kraje i se ZÚR KK (VPS V.06 Vodovod Útvina – Přílezy).
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Vlastníkem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu je Vodohospodářské sdružení obcí
západních Čech, provozovatelem je a.s. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.
Veřejně prospěšné stavby vodovodů, kanalizací a jejich objektů je nutno umísťovat přednostně na
veřejně přístupné pozemky.
Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně je 1,5 m
vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu.
Součet výhledových počtů obyvatel v Útvině a jejich částech je poněkud nadsazen a v návrhovém
období nebude dosažen. Jde pouze o nabídku možností jednotlivých lokalit s tím, že některá se může
k výhledové hodnotě přiblížit. Pro návrh vodárenských a kanalizačních objektů (ČS, ČSOV, vodojemů,
ČOV a pod.) nejsou proto výhledové počty obyvatel závazné. Je nutné sledovat skutečný rozvoj
jednotlivých lokalit.
Pro zpřesnění přiložena tato schémata:
* Schéma ověření možnosti centrálního čištění splaškových vod v sídle Sedlo

M 1:2 880

* Schéma ověření možnosti centrálního čištění splaškových vod v sídle Přílezy

M 1:2 880
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7.5.2 Zásobování elektrickou energií
Průzkum řešeného území konstatuje, že tímto územím prochází venkovní vedení nadřazené
soustavy VVN 110 kV a rozvody VN 22 kV pro napájení distribučních trafostanic 22/0,4 kV.
Přes jižní část zájmového uzemí ve směru východ - západ prochází dvě vedení VVN 110 kV, které
končí v rozvodně VVN Toužim na jedné straně a v rozvodnách VVN Drmoul a Vítkov na straně druhé.
Vedení do Drmoulu je provedeno vodiči 3xAlFe na ocelových příhradových stožárech, vedení do
Vítkova je provedeno vodiči 2x3xAlFe na příhradových stožárech. Obě linky jsou v užívání ZČE a.s.
Plzeň. Trasa těchto vedení je situována severně od hranice ZÚ Sedla.
Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno 8 trafostanic, jejichž
základní technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky:
označ. název

trafo

stání

konstrukce

uživat.

400 kVA

minaret

ČEZ
ČEZ

TS1

TS Obec (Č.Chloumek)

TS2

TS Obec (Přílezy)

400 kVA

minaret

TS3

TS Obec (Svinov)

50 kVA

630 kVA

čtyřsloupová betonová ČEZ

TS4

TS Obec (Chylice)

50 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS5

TS Obec zděná (Útvina)

630 kVA

zděná

ČEZ

TS6

TS Obec (Útvina)

400 kVA

minaret

ČEZ

TS7

TS Bramborárna (Útvina) 160 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová cizí

TS8

TS Obec (Sedlo)

400 kVA

příhradová

100 kVA

ČEZ

Přes jižní cíp předmětného území prochází ve směru západ - východ vzdušná páteřní VN linka 22
kV z Krásného Údolí do Toužimi. Z této linky je severně od Sedla provedena odbočka směrem na jih
pro napájení trafostanice TS8 a jižně od Útviny odbočuje směrem na sever přípojka pro napájení
trafostanic T5, TS6 a TS7.
Z jihu od Brtě vstupuje do předmětného území vzdušná VN linka 22 kV, která se jižně od Sedla
stáčí na východ směrem do Toužimi.
Ze severu přichází do zájmového území od Rybničné vzdušné VN vedení 22 kV, které napájí
trafostanici TS1.
Do střední části zájmového území vstupuje ze západu od Odolenovic přípojka pro trafostanici TS2.
Tato přípojka je vedena od jihozápadu směrem na severovýchod.
Z východu od Kozlova vstupuje do zájmové oblasti vzdušná VN připojka pro napájení trafostanic
TS3 a TS4. Přípojka vede ze severovýchodu na jihozápad.
Celková rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích je odhadovaná na 1230 kVA
Z průzkumů je zřejmé, že v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií určité
možnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu jen výměnou stávajících transformátorů za transformátory
výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě nebude činit ani jejich
rozmístění.
Návrh:
Obec Útvina
V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch pro bydlení, ploch občanského vybavení,
smíšených obytných ploch, plochy dopravní infrastruktury a smíšených výrobních ploch. Dále je
plánovaná přestavba plochy bydlení.
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Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=605kVA

plochy občanského vybavení

Ps=100 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=160 kVA

plochy dopravní infrastruktury

Ps=40 kVA

smíšené výrobní plochy

Ps=250 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 1155 kVA.
Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné na severovýchodě
obce postavit novou trafostanici TS12 s příkonem 630 kVA a na východě obce trafostanici TS13 s
příkonem 630 kVA. Tyto trafostanice budou nápájeny vzdušnou VN přípojkou napojenou z VN linky
Krásné Údolí - Toužim.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném uzemí budovány i sekundární nn sítě
a rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.
Sídlo Český Chloumek
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací plochy pro bydlení a smíšených obytných ploch. Dále
je plánovaná přestavba smíšené obytné plochy.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plocha bydlení

Ps=105 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=280 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 385 kVA.
Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt bude nutné v západní části obce
vybudovat novou trafostanici TS 9 s příkonem 400 kVA. Tato trafostanice bude napájená vzdušným
VN vedením z přípojky pro trafostanici TS1.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném uzemí budovány i sekundární nn sítě
a rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.

Sídlo Svinov
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch rekreace a smíšené obytné plochy.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy rekreace

Ps=300 kVA

smíšená obytná plocha

Ps=20 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 320 kVA.
Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt bude nutné osadit stávající
trafostanici TS3 transformátorem s příkonem 400 kVA.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném uzemí budovány i sekundární nn sítě
a rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.
Sídlo Chylice
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch pro bydlení, plochy výroby a skladování.
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Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=45 kVA

plocha výroby a skladování Ps=50 kVA
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 95 kVA.
Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt bude nutné osadit stávající
trafostanici TS4 na plný výkon 400 kVA.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném uzemí budovány i sekundární nn sítě
a rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.
Sídlo Přílezy
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch pro bydlení, smíšených obytných ploch s
areály a plochy výroby a skladování.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=280 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=80 kVA

plocha výroby a skladování Ps=50 kVA
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 410 kVA.
Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné na jihozápadě obce
vybudouvat novou trafostanici TS11 s příkonem 630 kVA. Tato trafostanice bude napájena vzdušným
VN vedením z přípojky pro stávající trafostanici TS2.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném uzemí budovány i sekundární nn sítě
a rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.
Sídlo Sedlo
V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch pro bydlení, smíšené obytné plochy a plochy
výroby a skladování.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=50 kVA

smíšená obytná plocha

Ps=140 kVA

plocha výroby a skladování Ps=150 kVA
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 340 kVA.
Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné osadit stávající
trafostanici TS8 na plný výkon 400 kVA a v jižní části obce vybudovat novou trafostanici TS15 s
příkonem 250 kVA napájenou vzdušnou VN přípojkou z VN linky Brť - Toužim.
7.5.3 Zásobování plynem
Úvod
Na ploše správního území obce Útvina se nacházejí vysokotlaké plynovody i středotlaké
plynovody. Vysokotlaké plynovody je možno dle časových úrovní rozdělit na tři části:
1.

VTL plynovod, který přivádí do oblasti plyn, byl postaven v trase Hoštěc – Otročín

– Sedlo –
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Toužim.
2.

Následně byla realizována část VTL plynovodu pro obec Útvina a Krásné Údolí.

3.

VTL plynovod Útvina – Bochov.

Vysokotlaká regulační stanice plynu na jižním okraji obce Útvina u výrobní zóny Útvina zásobuje
plynem dvě obce: Útvinu a Krásné Údolí. Výstupní STL plynovod je vyveden z VTL RS v DN 90.
Kapacita VTL RS je pro současné potřeby obcí dostatečná. Středotlaké plynovody rozvádí topné
médium v obci Útvina a současně ze středotlaké sítě obce Útvina je zásobována zemním plynem
plynovodní síť obce Krásné Údolí.
ÚP řeší plynofikaci rozvojových zastavitelných ploch a ploch přestavby pouze v samotné obci
Útvina.
Rozvojové plochy v obci Útvina
* Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
Ú/Z-B1 – plocha na severním okraji obce nad bytovými domy – BV
Plocha bude zásobena zemním plynem. Topné médium bude přivedeno prodloužením stávajícího
STL plynovodu od kotelny panelových domů. Výhledově, dle postupu výstavby, bude plynovod
zokruhován s plynovodem vedeným k východnímu okraji obce.
Ú/Z-B2 – plocha na severovýchodním okraji obce – BV
Plocha bude zásobena zemním plynem. Topné médium bude přivedeno prodloužením stávajícího
STL plynovodu vedeného k jižnímu okraji obce kolem kostela. Do budoucna bude větev propojena
s STL plynovodem vedeným ke kotelně.
Ú/Z-B3 – plocha bydlení na západním okraji obce – BV
Plocha bude zásobena zemním plynem prodloužením stávajícího STL plynovodu na severozápadním
okraji obce.
Plochy občanského vybavení
Ú/Z-O1 – dostavba proluky v ZÚ na návsi za objektem restaurace s OÚ – OV
Plocha bude plynofikována z odbočné větve plynovodu, která je vedena k východní části obce.
Ú/Z-O2 – sportoviště včetně obslužného zázemí na východním okraji obce – OS
Zázemí sportoviště bude zásobováno zemním plynem. Zemní plyn bude přiveden prodloužením
stávajícího plynovodu, který vede po levém břehu vodoteče v místní komunikaci.
Plochy veřejných prostranství
Plochy nebudou zásobeny plynem.
Plochy smíšené obytné
Ú/Z-S1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na západním okraji obce při stávající silnici I/20 - SV
Dostavba proluky bude napojena na zemní plyn. Napojení je navrženo z STL plynovodu, který na
křižovatce komunikací III/0206 a I/20 kříží silnici I/20. Odtud bude nový STL plynovod veden západním
směrem k předmětné lokalitě.
Ú/Z-S2 – plocha na severním okraji obce západně od silnice III/1791
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Plocha bude zásobena zemním plynem. Topné médium bude přivedeno prodloužením stávajícího
STL plynovodu od kotelny panelových domů. Výhledově, dle postupu výstavby, bude plynovod
zokruhován s plynovodem vedeným k východnímu okraji obce.
Ú/Z-S3 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na východním okraji obce jižně pod silnicí III/1791 – SV
Dostavba proluky bude zásobena zemním plynem. Proluka se nachází v zástavbě, podél komunikace
III/1791. V této komunikaci jsou položeny stávající rozvody zemního plynu.
Ú/Z-S4 – obnova zástavby severně nad obcí u rybníka v hranicích ZÚ – SV
Lokalita bude zásobena zemním plynem. Topné médium bude přivedeno částečně komunikací II/179
a dále polní cestou, které se nacházejí severně od zástavby obce. Napojení tohoto plynovodu bude na
severním okraji návsi.
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy nebudou zásobeny plynem.
Plochy smíšené výrobní
Ú/Z-VS2 – rozšíření výrobní zóny Útvina západním směrem - VS
Pro plynofikaci tohoto území budou využity stávající rozvody zemního plynu, které územím výrobní
zóny procházejí.
* Plochy přestavby
Plochy bydlení
Ú/P-B1 – přestavba zahrádkářské kolonie na plochu bydlení severně u bytových domů – BV
Plocha bude zásobena zemním plynem. Topné médium bude přivedeno prodloužením stávajícího
STL plynovodu od kotelny panelových domů. Výhledově, dle postupu výstavby, bude plynovod
zokruhován s plynovodem vedeným k východnímu okraji obce.
7.5.4 Zásobování teplem
Na území obce Útvina slouží v samotné obci Útvina k vytápění zemní plyn. Ostatní sídla na území
obce nebyla dosud plynofikována, proto jsou zde zdrojem tepla zejména lokální topidla na tradiční
tuhá paliva - dřevo, uhlí. V samotné obci Útvina se v maximální míře využívá pro vytápění zemní plyn.
V obci nefunguje centrální soustava zásobování teplem - bytové panelové domy jsou vytápěny
individuálními plynovými kotli v jednotlivých bytech nebo plynovými kotli společnými pouze pro 1
bytový dům. Původní kotelna na uhlí je opuštěna. V ostatních nemovitostech převládají rovněž malé
domovní plynové kotlíky napojené na soustavy etážového topení. Objekty MŠ a OÚ jsou rovněž
vytápěny individuálně plynovými kotli.
V ostatních sídlech, které nejsou plynofikovány, jsou veškeré nemovitosti zásobeny teplem zcela
individuálně lokálními topidly nebo malými soustavami etážového topení. V naprosté většině je
v těchto lokálních kotlích spalováno hnědé uhlí nebo dřevo. Některé domy jsou vytápěny elektricky.
Lokálních zásobníků propan – butanu je v území velmi málo. V území není v současné době evidován
žádný střední zdroj znečištění do 200kW, lokální kotlíky na etážové topení mají vesměs výkon
nejčastěji do 30kW, někdy i do 50kW. V území je rovněž minimální podíl ekologicky šetrných zdrojů
tepelné energie – tepelná čerpadla, sluneční kolektory.
Ohřev teplé užitkové vody je v domech řešen elektrickými průtokovými ohřívači nebo elektrickým
boilerem. K vaření používají obyvatelé osad převážně plynové sporáky na mobilní propan – butanové
bomby nebo elektrické sporáky.
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Návrh ÚP zachovává tuto stávající koncepci zásobování nemovitostí teplem i v navržených
rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby beze změny.
7.5.5 Vnější sdělovací rozvody
Obec Útvina spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35, do okresu Karlovy Vary. Obec je
napojena na ATU Toužim. Ve vlastní obci,v Sedle a Přílezích je místní telefonní síť položena v zemi
v souběhu s dálkovými optickými kabely. V ostatních sídlech je dosud venkovní telefonní síť. Napříč
územím obce Útvina procházejí trasy dálkových kabelů, které je třeba respektovat. Kapacita telefonní
sítě je dostačující i pro rozvoj území. Na území obce není umístěna žádná základna veřejné
radiotelekomunikační sítě GSM. Napříč územím obce procházejí 2 paprsky RR trasy.
Veškeré rozvojové aktivity místní telefonní sítě jsou plně v kompetenci Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.
7.5.6 Nakládání s odpadem
ÚP zachovává dosavadní způsob likvidace směsného komunálního odpadu z území centrálně
mimo správní území obce. ÚP nenavrhuje na území obce žádnou skládku odpadu. ÚP řeší likvidaci
odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce centrálním svozem mimo
území obce. Rozvojové plochy pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou vybavenost i rekreaci budou
napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci.
ÚP nenavrhuje na území obce žádnou speciální plochu pro sběrný dvůr nebezpečného a
nadměrného odpadu. V případě potřeby lze tuto aktivitu umístit na jakékoliv výrobní plochy.

7.6 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ
V řešeném území se nacházejí tato zvláště chráněná území:
- CHKO Slavkovský les – II., III. a IV. zóna
- NATURA 2000 - EVL Javorná CZ0413181
- památný strom : č. 403026, 1-3/3 Přílezy: 4 lípy u kostela,
Svinov: Svinovské duby - 2 ks
Na území obce se nacházejí VKP ze zákona:
PUPFL, vodní toky a plochy, údolní nivy, rašeliniště
ZÚR KK vymezují na území obce tato VPO:
U.56 – RBC č. 1136 Chloumek
U.64 – RBC č. 535 Údolí Střely
U.514 – RBK č. 1021 Chloumek – K46
U.516 – RBK č. 1023 Střela pod Čerťákem – Údolí Střely
U.517 – RBK č. 1024 Údolí Střely – Třebouňský vrch
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7.6.1 AKTUÁLNÍ STAV KRAJINY
Současné osídlení je soustředěno do několika malých sídel vesnického charakteru. Pouze Útvina
vytváří určitou dílčí ekologickou bariéru s omezenými možnostmi průchodu kulturní krajiny.
Rozhodujícím způsobem využití ploch v řešeném území je zemědělství a lesnictví. Zemědělská
činnost ovlivnila výrazným způsobem většinu území, kde velkou část zaujímají scelené a odvodněné
bloky zemědělské půdy s toky upravenými do podoby umělých kanálů a s nedostatkem rozptýlené
zeleně. Zemědělská půda je v území tvořena převážně rozsáhlými bloky orné půdy nebo trvalých
travních porostů.
Významným krajinářským a ekologickým prvkem jsou údolí větších vodních toků s vlhkými loukami
a relativně přirozeným charakterem toků s břehovými porosty. Úzké louky podél vodních toků jsou
často opuštěné a území tak prochází spontánní revitalizací.
Lesní porosty zaujímají především polohy extrémnějších přírodních podmínek (svahy, údolí,
kamenité a neúrodné půdy. Kromě rozsáhlých lesních komplexů v severozápadní části území jsou
časté i menší izolované lesíky obklopené zemědělskou půdou.
Napříč územím obce vede cyklistická trasa č.2028, údolím řeky Střely vede značená turistická
cesta. V jižní části Útviny byla postavena dřevěná rozhledna.

7.6.2 ZHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH CHARAKTERISTIK A NÁVRHY NA JEJICH ZLEPŠENÍ
Z hlediska koncepce uspořádání krajiny ÚP řeší:
1. prostupnosti krajiny
2. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
3. územní systém ekologické stability
4. protierozní ochranu, ochranu před povodněmi a jinými přírodními katastrofami
5. rekreační využití území
1. Prostupnost krajiny
By měla být zajišťována zpevněnými či nezpevněnými účelovými komunikacemi (polními a lesními
cestami a turistickými trasami). Ve správním území obce Útvina byla zrušena při tzv. kolektivizaci.
Většina cest je neustále součástí katastrální mapy, ale ve skutečnosti je zde již nenajdeme. Polní
cesty by přitom pní hned několik funkcí. Z těch nejzákladnějších to je prostupnost krajiny pro lidi,
protierozní funkci a retenční funkci pokud jsou vybaveny odvodňovacími kanály a funkci
krajinotvornou, estetickou a organizační. Závažným problémem prostupnosti krajiny je i oplocení
velkých bloků pozemků, které jsou využívány k pastvě dobytka – jedná se zejména o severní část
území.
V územním plánu je obnoven v krajině základní systém polních cest umožňující nejen přesun
zemědělských a lesnických strojů, ale také umožní lepší přístup člověka do krajiny a podpoří tak
rekreační využití území. V územním plánu jsou řešeny:


obnova části místní komunikace vedoucí z Českého Chloumku do Svinova (vyúsťuje severně
nad Svinovem)



obnova účelové komunikace vedoucí z Českého Chloumku do Javorné



obnova historické cesty vedoucí z Českého Chloumku na západ, po té na jih a napojuje se na
silnici vedoucí do Hlinek



obnova historické cesty vedoucí Přílezů do Chylic po stávajících pastvinách
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obnova historické cesty tvořící propojení mezi komunikací z Českého Chloumku do Svinova a
z Přílez do Chylic



účelová komunikace severně na Přílezy umožňující přístup do lesa s propojením na další
obnovované cesty směrem na Chylice a Svinov



obnova cesty ze Svinova do Chylic východně od stávající silnice III. třídy



obnova historické cesty z Chylic na jih s napojením na stávající cesty a turistickou trasu kolem
Střely



účelová komunikace severně nad Útvinou napojující se na stávající cestu



obnova historických cesty propojujících Útvinu a Odolenovice a Krásné Údolí, větší část trasy
je vedena nad nivou Odolenovického potoka



obnova historické cesty vedoucí z Útviny směrem na Sedlo, větší část cesty vede kolem nivy
Útvinského potoka



obnova historické cesty vedoucí ze Sedla na západ k rybniční soustavě Brťsko-Sedlecký
rybník



doplnění účelové komunikace vytvářející západní okruh kolem Sedla a vedoucí kolem
Drahosedleckého rybníka – cesta je vedena dle leteckého snímku



doplnění cesty jižně od Sedla vedoucí ze stávající polní cesty kolem Bůžkova rybníčka a jižně
kolem plánované zástavy a napojující se na stávající cestu v Sedle



doplnění cesty vedoucí na východ od Sedla pod Dolnosedleckým rybníkem a dále potom
směrem na silnici I./20, kde se za ní napojuje na turistickou trasu vedoucí kolem Střely



cesta vedoucí severně nad Svinovem



obnova cesty na západ od Přílezů



obnova cesty na východ od Útviny vedoucí kolem nivy Útvinského potoka a napojující se na
turistickou trasu kolem Střely

2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití – land use
Správní území obce Útvina lze rozdělit víceméně na dvě odlišné části. Hranice mezi těmito částmi
je vedena cca spojnicí mezi Chylicemi a Přílezy. Severní část je z velké části využita jako pastviny a
louky. Jižní část je využívána především k pěstování plodin.
Celé území lze charakterizovat jako zemědělsky využívané pozemky bez nelesní zeleně
s provedenými melioracemi s umělými a to otevřenými i zavřenými odvodňovacími kanály.
Změny ve využití pozemků jsou navrženy především v prvcích ÚSES, kde změna využití pozemků
je nezbytná z hlediska fungování ekologické sítě a zároveň jsou tyto prvky součástí protierozních
opatření a ostatních opatření pro zvýšení retence krajiny, tzn. protipovodňových opatření. Ostatní
změny druhů pozemků byly navrženy především z důvodu zvýšení retence krajiny, protierozní funkce
a k zachytávaní organických splachů. V územním plánu z hlediska změny land use je řešeno:


z hlediska založení prvků ÚSES:


BC 535 – změna zbytkové plochy orné půdy na trvalé travní porosty



BC 1136 – změna části trvalých travních porostů na ostatní půdu – jinou plochu s nelesní
zelení, změna v místech hustého výskytu stávající nelesní zeleně



BC4 – změna části orné půdy na trvalé travní porosty a ostatní plochu – jiná plocha
s výsadbou nelesní zeleně



BC5 – změna orné půdy na trvalé travní porosty



BC6 – změna části trvalých travních porostů na jižní hranici nivy vodního toku na ostatní půdu
– spontánní vývoj, na severní hraně nivy – změna části trvalých travních porostů na ostatní
plochu – obnova cesty
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BC7 - změna části trvalých travních porostů na ostatní plochu – obnova cesty



BC8 – v severní části prvku změna trvalých travních porostů na ostatní plochu pro spontánní
vývoj



BC11 – změna orné půdy na trvalé travní porosty



BC13 – změna orné půdy na trvalé travní porosty



BC14 – změna orné půdy na trvalé travní porosty



BC15 – změna orné půdy na trvalé travní porosty



BK 1023 – změna části trvalých travních porostů na ostatní půdu – obnova cesty



BK11 – změna orné půdy částečně na trvalé travní porosty, na ostatní plochu – jiná plocha
s výsadbou nelesní zeleně a ostatní plochu – obnova cesty



BK12 – změna části trvalých travních porostů na ostatní plochu – spontánní vývoj



BK13 – změna části orné půdy na trvalé travní porosty a ostatní plochu – obnova cesty



BK14 – změna trvalých travních porostů v severní části prvku na ostatní plochu – jiná plocha
s výsadbou nelesní zeleně



BK19 – změna části orné půdy na trvalé travní porosty a ostatní plochu – jiná plocha
s výsadbou nelesní zeleně



BK20 – změna orné půdy a části trvalých travních porostů na ostatní plochu – jiná plocha
s výsadbou nelesní zeleně



BK22 – změna části trvalých travních porostů na ostatní plochu – spontánní vývoj



BK23 – změna orné půdy na ostatní plochu – jiná plocha s výsadbou nelesní zeleně



BK27 – změna orné půdy na trvalé travní porosty



BK29 – změna trvalých travních porostů na ostatní plochu – jiná plocha s výsadbou nelesní
zeleně



BK30 – změna orné půdy na ostatní plochu – jiná plocha pro spontánní vývoj nebo výsadbu
nelesní zeleně



BK31 – změna jižní části prvku na ostatní plochu – jiná plocha pro spontánní vývoj



BK32 – změna orné půdy trvalých travních porostů na ostatní plochu – spontánní vývoj



BK33 – změna orné půdy na ostatní plochu – jiná plocha pro výsadbu nelesní zeleně



BK34 - změna orné půdy na ostatní plochu – jiná plocha pro výsadbu nelesní zeleně



BK35 - změna orné půdy na ostatní plochu – jiná plocha pro výsadbu nelesní zeleně a obnovu
cesty



BK36 - změna orné půdy na ostatní plochu – jiná plocha pro výsadbu nelesní zeleně a obnovu
cestu



z hlediska protierozního opatření a retence krajiny:


změna orné půdy na trvalý travní porost východně nad Číhanským potokem



změna orné půdy na trvalý travní porost severozápadně od nivy Střely a jihovýchodně pod
Svinovem



změna orné půdy na trvalý travní porost mezi protierozními pásy severně nad Přílezským
potokem jihozápadně od Svinova



změna orné půdy na trvalé travní porosty severně nad Svinovem za navrhovanou obnovou
místní komunikace



změna orné půdy na trvalý travní porost severně nad Svinovem navazující na zástavbu



změna orné půdy na trvalé travní porosty v komplexu trvalých travních porostů
severozápadně nad Přílezy
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změna orné půdy na trvalé travní porosty východně od Útviny nad rybníkem a nivou Střely



změna orné půdy na trvalé travní porosty na západ od Útviny kolem plánované přeložky
silnice II.třídy



změna orné půdy nad rybníkem na Útvinském potoce pod silnicí I./20 u obce Prvina



změna orné půdy na trvalé travní porost mezi plánovanou cestou kolem nivy Útvinského
potoka a Útvinským potokem

3. Územní systém ekologické stability
Na území obce Útvina jsou vymezeny regionální a lokální úrovně územního systému ekologické
stability. V dalším stupni územního plánu jsou rozlišovány:
*

vymezení prvků ÚSES = přesné určení hranic jednotlivých prvků ÚSES ve vazbě na DKM

*

založení prvků ÚSES = navržení úprav ve vybraných vymezených prvcích ÚSES, které budou
řešeny z hlediska zajištění nebo vylepšení funkčnosti některých prvků ÚSES, nebo v případě,
že jejich součástí budou i jiné funkce

Založení se bude týkat zejména těchto prvků ÚSES:
-

BC535, BC1136, BC4, BC5, BC6, BC7, BC8, BC11, BC13, BC14, BC15, BK1023, BK11,
BK12, BK13, BK14, BK19, BK20, BK22, BK23, BK27, BK29, BK30, BK31, BK32, BK33, BK34,
BK35, BK36

4. Protierozní ochrana ochranu před povodněmi a jinými přírodními katastrofami
Řešené území jak již bylo řečeno se skládá z velkých bloku orné půdy a pastvin víceméně bez
nelesní zeleně. Významnými prvky jsou údolí vodních toků, ve kterých se ukládá většina splavenin
z okolních polí. Provedené meliorace urychlují odtok vody z území, přitom naše snaha je zcela
opačná. Cílem tedy bude zvýšit přirozenou retenci krajiny, omezit vodní erozi, zlepšit mikroklima a
ekologickou stabilitu krajiny a celkově zlepšit organizaci a estetickou stránku krajiny. Cílů dosáhneme
těmito způsoby:


Změny ve využití pozemků:
- změny byly popsané v kap. 2 „Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití –
land use“



Doplněním multifunkčních pásů nelesní zeleně kolem stávajících i navržených polních cest, na
rozhraní orné půdy a nivy vodního toku nebo ve volné krajině

* multifunkční pásy kolem stávajících a navržených polních cest (šíře cca10 směrem proti
svahu)


pás nelesní zeleně nad plánovanou obnovou místní komunikace ze Svinova do Českého
Chloumku



pás nelesní zeleně kolem plánované obnovy cesty z Českého Chloumku do Javorné



pás nelesní zeleně kolem plánované obnovy historické cesty z Přílezů do Chylic



pás nelesní zeleně kolem plánované obnovy propojující cesty mezi Přílezy, Chylicemi,
Svinovem a Českým Chloumkem



pás nelesní zeleně kolem plánované cesty severně na Přílezy



pás nelesní zeleně kolem plánované obnovy cesty z Chylic na jih směrem k turistické trase
kolem Střely



pás zeleně kolem navržené cesty severně nad Útvinou



pásy zeleně kolem plánované obnovy cest na Odolenovice a Krásné Údolí nad Odolenovským
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potokem


pás zeleně kolem plánované obnovy cesty severně nad Útvinským potokem směrem na Sedlo



pásy zeleně kolem plánované cesty západně a jihozápadně od Sedla



pás zeleně kolem cesty vedené jižně pod Sedlem, kolem Bůžkova rybníčka a napojující se na
stávající cestu v Sedle



pásy zeleně kolem plánované cesty ze Sedla pod Dolnosedleckým rybníkem směrem na
turistickou trasu kolem Střely



pás zeleně kolem plánované cesty severně nad Svinovem



pás zeleně kolem obnovované historické cesty na západě od Přílez



pásy zeleně kolem stávajících polních cest severovýchodně od Útviny



pás zeleně kolem plánované cesty severně nad nivou Útvinského potoka směrem na
turistickou trasu kolem Střely



pás zeleně kolem stávající polní cesty vedoucí na jihozápad od Sedla



pás zeleně kolem stávajících polních cest na jih od Sedla

* multifunkční a izolační pásy zeleně ve volné krajině (10-15m)


izolační zeleň jižně pod Svinovem nad nivou Číhanského potoka



multifunkční pásy zeleně v nejsevernější části území nad Svinovem



izolační zeleně oboustranně kolem niv vodních toků severně nad Svinovem



izolační zeleň západně nad nivou Číhanského potoka



doplnění multifunkčních pásů zeleně zejména jako protierozních opatření severně nad
Přílezským potokem



doplnění multifunkčních pásů zeleně jižně nad Přílezským potokem – mezi potokem a
Chýlicemi zejména jako protierozní opatření



izolační zeleň nad nivou Přílezského potoka severně nad Přílezy



izolační zeleň západně na hraně Chylického lesa (severně nad Přílezy)



multifunkční zeleň na západní straně silnice Přílezy – Český Chloumek



multifunkční pás zeleně severozápadně od Chýlicemi



izolační zeleň kolem nivy odvodňovacího příkopu severně nad Útvinou na východ od silnice
na Chylice



multifunkční pás zeleně na orné půdě západně nad údolím Střely



plocha nelesní zeleně v návaznosti na stávající lesík východně nad Útvinovským potokem



pás nelesní zeleně jižně nad Útvinským potokem



izolační zeleň nad nivou levostranného přítoku Útvinského potoka



izolační pás zeleně na styku orné půdy a trvalých travních porostů na východ a jihovýchod od
Sedla



Vymezení ploch pro zvýšení retence a stabilizace (zachycování splavenin)

V územním plánu jsou vymezeny pouze koridory pro revitalizaci uměle vytvořených nebo uměle
upravených vodních toků:


revitalizace části Přílezského potoka



revitalizace dvou odvodňovacích kanálů východně od Sedla



revitalizace přítoku Odolenovského potoka



revitalizace přítoku Útvinského potoka



revitalizace umělého vodního toku jihozápadně od Sedla
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5. Rekreační využití území
Potenciál rekreačního využití území vyplývá z existence části CHKO Slavkovský les a údolí Střely,
kolem kterého vede významná turistická trasa. Pro zvýšení tohoto potenciálu je navrženo doplnění
cest do krajiny, které mohou sloužit pro pěší, cyklisty i běžkaře a budou vedeny příjemnou krajinou
(zejména na severu) mimo hlavní cesty a můžou být tedy využívány k rodinným výletům. Cesty jsou
navrhovány tak, že umožní pohyb i obyvatel z blízkých sídel. Součástí navrhovaných i stávajících cest
můžou být doplněny odpočinková místa, která budou součástí vymezených pásů zeleně kolem cest.
Zajímavá jsou místa pamětihodností kostel sv. Víta v Útvině, kaple sv. Floriána ve Svinově, filiální
kostel sv. Bartoloměje, soubor Božích muk a kříže v Přílezích, ale také přirozených nebo
polopřirozených vodních toků zejména části Přilezského potoka, Útvinského potoka, Číhanského
potoka a Střely, který jsou dochovanými přírodními toky vyznačující se plytkým spíše miskovitým
výrazně meandrujícím korytem s více či méně rozsáhlou nivou se souvislým nebo částečným
břehovým porostem. Tyto přirozené toky mohou veřejnosti ukázat, jak má potok vlastně vypadat, aby
co nejlépe fungoval v souvislosti s odtokovými poměry. Ke všem těmto místům by měly být alespoň
částečně vedeny pěší cesty.
V územním plánu tedy navrhujeme:


rekreační loučku severně nad plánovanou zástavbou v krajině



síť pěších i účelových cest



novou cyklotrasu Útvina - Chylice s odbočkou k Toužimi

7.7 KONCEPCE NÁVRHU ÚSES
7.7.1 Výchozí podklady
Dokumentace „Aktualizace územního systému ekologické stability obce Útvina“ byla zpracována
pro potřeby územně plánovací dokumentace obce. Pro dotčené území byl v roce 1996 schválen
Územní plán sídelního útvaru Útvina, v jehož rámci byl zpracován i návrh územního systému
ekologické stability (Ing. Arch. Petr Frei). Pro navrhovaný ÚSES byla zpracována pouze grafická část
(biocentra očíslována, biokoridory bez jakéhokoliv označení). Vzhledem k této situaci i době
zpracování bylo nutné návrh přehodnotit a opravit (např. vedení biokoridorů přes letiště) a rovněž
upravit tak, aby regionální prvky byly v souladu se schváleným územním plánem velkého územního
celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace. Zároveň bylo u všech prvků upřesněno nebo nově
provedeno plošné vymezení podle skutečného stavu území a platných prostorových parametrů.
Rozsah řešeného území zahrnuje správní území obce Útvina. Území leží v jihovýchodní části
Karlovarského kraje v okresu Karlovy Vary.
Pro označování regionálních prvků ÚSES je použito celostátní číslování, místní prvky jsou
číslovány v rámci obce.
7.7.2 Nadregionální ÚSES
Do řešeného území nezasahují žádné prvky nadregionálního ÚSES vymezené v ZÚR KK.
7.7.3 Regionální ÚSES
Do řešeného území zasahují následující prvky regionálního ÚSES vymezené v ZÚR KK:


Regionální biocentrum U.56 č. 1136 Chloumek
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Regionální biocentrum U.64 č. 535 Údolí Střely



Oba prvky byly převzaty ze ZÚR KK beze změn, pouze s upřesněním při převodu do podrobnějšího
měřítka.


Regionální biokoridory U.514 č. 1021 Chloumek – K46, U.516 č. 1023 Střela pod Čerťákem –
Údolí Střely a U.517 č. 1024 Údolí Střely – Třebouňský vrch

Všechny prvky byly opět převzaty ze ZÚR KK beze změn, pouze s upřesněním plošného vymezení.
7.7.4 Místní ÚSES a interakční prvky
Prvky místního ÚSES byly prověřeny, upraveny a doplněny.
Interakční prvky představují doplnění sítě biocenter a biokoridorů. Nejsou na základě dosavadních
zkušeností zahrnuty do grafické ani tabulkové části, jejich vymezení je reálně možné až v rámci
pozemkových úprav, prodeje pozemků apod. Současně je nutno uvést, že zákon č. 114/1992 Sb.
termín interakční prvek nezná, což značně znevýhodňuje jejich praktické prosazování.
Na území obce Útvina jsou vymezeny tyto prvky ÚSES:








Biocentra regionální funkční
-

U.64 č.535 Údolí Střely

-

U.56 č.1136 Chloumek

Biocentra místní navržená
-

č.1 Nový rybník

-

č.2 Pod hájovnou

-

č.3 Na Bučce

-

č.4 Pod Svinovem

-

č.5 K Číhané

-

č.6 Přílezský potok

-

č.10 Nad Ovčínem

-

č.14 Pod lesíky

Biocentra místní funkční
-

č.7 Bučákův mlýn

-

č.8 U transformátoru

-

č.9 Na soutoku

-

č.11 Za Útvinou

-

č12 Pod Farským polem

-

č.13 Pod Sedlem

-

č.15 Drahosedelský rybník

Biokoridory regionální navržené
-





U.514 č.1021 - spojnice Chloumek - K46

Biokoridory regionální funkční
-

U.516 č.1023 - spojnice Údolí Střely - Střela pod Čerťákem

-

U.517 č.1024 - spojnice Údolí Střely - Třeboňský vrch

Biokoridory místní navržené
-

č.1 - spojnice hranice obce - BC1
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-

č.2 - spojnice hranice obce - BC1

-

č.3 - spojnice hranice obce - BC1

-

č.5 - spojnice BC6 - hranice obce

-

č.6 - spojnice hranice obce - Bc3

-

č.7 - spojnice hranice obce - BC3

-

č.8 - spojnice hranice obce - BC5

-

č.9 - spojnice BC5 - R BK1023

-

č.10 - spojnice BC3 - BK9

-

č.11 - spojnice BC3 - BC4

-

č.12 - spojnice BC1136 - BC4

-

č.13 - spojnice BC4 - BC7

-

č.14 - spojnice BC4 - BK9

-

č.15 - spojnice BC1136 - BK16

-

č.19 - spojnice BC7 - BC10

-

č.20 - spojnice BC9 - BC10

-

č.21 - spojnice hranice obce - BC20

-

č.22 - spojnice hranice obce - BC9

-

č.23 - spojnice BC10 - BC535

-

č.24 - spojnice BC9 - BC11

-

č.26 - spojnice hranice obce - BC12

-

č.27 - spojnice BC12 - BK24

-

č.29 - spojnice BC12 - hranice obce

-

č.30 - spojnice BC14 - BC13

-

č.31 - spojnice hranice obce - BC14

-

č.32 - spojnice hranice obce - BK31

-

č.33 - spojnice hranice obce - BC13

-

č.34 - spojnice BC13 - BC15

-

č.35 - spojnice BK34 - hranice obce

-

č.36 - spojnice BK34 - hranice obce

-

č.37 - spojnice BC1136 - hranice obce

Biokoridory místní funkční
-

č.4 - spojnice BC1 - BC6

-

č.16 - spojnice BC2 - BC7

-

č.17 - spojnice BC6 - BK16

-

č.18 - spojnice BC7 - BC8

-

č.25 - spojnice BC11 - R BK1024

-

č.28 - spojnice BC12 - BC13

7.8 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO
JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Na území obce Útvina se vykytuje:
* Chráněné ložiskové území
- chráněné ložiskové území č. 14640000 Přílezy, surovina živce
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Podle ust. § 19, odst. 1,2) zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povolování staveb v chráněném ložiskovém území a
v dobývacím prostoru, nesouvisejících s hornickou činností, možné jen se souhlasem orgánu kraje
v přenesené působnosti vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem (§ 19 odst.1
zák.č.44/1988 Sb., v platném znění).
Na území obce se nenachází žádný DP, žádné poddolované území ani žádné sesuvy. Na území
obce neprobíhá žádná těžba nerostů.
Územní plán tyto stávající podmínky ochrany horninového prostředí zachovává beze změny.

7.9 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
* Zájmy obrany státu
Na území obce Útvina nejsou umístěny žádné zvláštní zájmy ochranu státu. Na území obce
nezasahuje žádné ochranné pásmo vojenského zařízení.
* Zájmy civilní ochrany
Obec Útvina má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno
ukrytí plného počtu obyvatel, žáků i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech.
Plán ukrytí musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel a žáků a 100% nejsilnější směny zaměstnanců
v objektech. V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě
mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel.
Jako zdroj požární vody v území slouží:
obec Útvina - hydranty v zástavbě, nádrž koupaliště, Útvinský potok, rybníky směrem na osadu
Sedlo
sídlo Sedlo, Chylice, Přílezy - návesní rybníky
sídlo Český Chloumek - bez zdroje požární vody
sídlo Svinov - bez zdroje požární vody
- dalším zdrojem požární vody v území jsou rybníky jižně pod Útvinou směrem na Sedlo Dolnosedelský rybník
Na budově bývalého OÚ v Útvině je umístěna siréna, kterou obec varuje své obyvatele v případě
nebezpečí. V obci pracuje místní organizace dobrovolných hasičů - hasičská zbrojnice je v obci Útvina
v objektu bývalého OÚ. Zdrojem mimořádných událostí na území obce Útvina je průjezdná doprava na
silnicích I/20 a II/179. Mimořádné události řeší základní i ostatní složky integrovaného záchranného
systému Karlovarského kraje. K mimořádným událostem na území obce přijíždí hasičský záchranný
sbor z Toužimi.
Na území obce je pro nouzové ubytování vyhovující pouze objekt kulturního domu (sál pro 100
lidí). Součástí kulturního domu je i restaurace, která by rovněž mohla být využita v případě
mimořádných událostí.
Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky. Na území obce Útvina je hřbitov. Zdravotní
péči poskytuje pracoviště obvodního lékaře ve městě Toužim a nemocnice v Karlových Varech.
V případě nouze bude v prostorách OÚ v kulturním domě zřízena humanitární stanice s výdejem
pomůcek osobní ochrany, balené pitné vody i potravin a šatstva. Pro tuto stanici bude zajištěn
náhradní zdroj elektrické energie.
Na území obce jsou provozovány odchovny dobytka. Mimořádná veterinární opatření řídí krajská
veterinární správa.
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Žádné z malých sídel na území obce Útvina není v současné době napojeno na skupinový
vodovod, který by zaručoval vyrovnanou kvalitu i kvantitu pitné vody kromě vlastní obce Útvina. Malá
sídla jsou zásobena pitnou vodou pouze z lokálních zdrojů s veřejným vodovodem. V případě
kontaminace pitné vody bude v sídlech přistavena mobilní cisterna pitné vody nebo bude rozdávána
balená pitná voda. Územím obce protéká několik potoků, avšak pro žádný nebylo dosud stanoveno
záplavové území Q100 leté vody včetně jeho aktivní zóny.
Na území obce Útvina není stanovena zóna havarijního plánování, území obce není určeno jako
cílové území evakuovaných obyvatel z jiných lokalit ani není určeno k hromadné evakuaci obyvatel
v případě mimořádné události.
Menší množství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je
možno přechodně skladovat v prostoru manipulační plochy před ČOV Útvina v majetku obce. Pokud
bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí krizový
štáb při OÚ vhodnou lokalitu na území obce ve volné krajině s dobrou přístupností a bez možnosti
kontaminace zdrojů pitné vody. OÚ Útvina nepředpokládá trvalé skladování sanačních materiálů na
území obce Útvina.
* Ochrana před povodněmi
ÚP řeší rozsáhlá protierozní opatření v krajině s cílem výrazně snížit erozní ohrožení území, zvýšit
zasakovací možnosti krajiny - blíže viz kap. 7.6. této textové části odůvodnění ÚP.

7.10 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stav životního prostředí na území obce Útvina je v současné době téměř uspokojivý:
*

napříč územím obce prochází jako významný liniový zdroj emisí silnice nadmístního významu
I/20

*

výrobní zóna Útvina sice představuje několik místně soustředěných menších výrobních závodů,
které však zatěžují území především dopravou.

*

nemovitosti na území v malých sídlech jsou vytápěny v lokálních topeništích na tuhá paliva území není komplexně plynofikováno

*

zmeliorované bloky orné půdy - ekologická destabilizace krajiny, zpřetrhání krajinných vazeb

*

v krajině převládá zemědělský půdní fond s minimálním podílem lesních bloků

*

ekologická stabilizace krajiny je na středním stupni.

 sídla Svinov a Český Chloumek jsou využívána jako klidové osady pro individuální rekreaci.
 sídla Chylice a Sedlo jsou stabilizována jako klidová obytná sídla s minimálním ohrožením
životního prostředí.
*

na skupinový vodovod jako zdroje kvalitní a stabilní pitné vody je napojena pouze vlastní obec
Útvina a osada Sedlo. Další osady Přílezy, Český Chloumek a Chylice mají každá svůj lokální
zdroj pitné vody s vyhlášeným ochranným pásmem. Pouze v osadě Svinov má každá
nemovitost svoji individuální studnu jako zdroj pitné vody

*

odpadní vody z nemovitostí jsou centrálně čištěny pouze ve vlastní obci Útvina v obecní ČOV.
V ostatních sídlech je čištění odpadních splaškových vod pouze individuálně v septicích a
domovních čistírnách s přepadem do terénu

*

na území obce je velmi malé území ohroženo hlukem a emisemi z automobilové dopravy:
napříč vlastní obce Útvina prochází silnice I/20 do Plzně. V současné době stoupá četnost
průjezdné regionální nákladní automobilové dopravy po silnici I/20, a to úměrně s narůstající
automobilovou dopravou v ČR. Vlastní obytná část obce Útvina se nachází severně nad
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průjezdnou silnicí I/20 a není průjezdnou dopravou dotčena. V ostatních sídlech nedosahuje
průjezdná doprava místního charakteru žádných významných hustot a to ani po silnici II/179
*

dle ZÚR KK je plánovaná nová trasa silnice I/20 v úseku Žlutice - Toužim jako přeložka části
nevyhovující silnice I/20 Karlovy Vary - Útvina Tato plánovaná trasa se vyhýbá všem sídlům na
území obce Útvina

*

ÚPN SÚ Útvina řeší částečnou přeložku silnice II/179 mimo průjezd historickou návsí obce
Útvina západním obchvatem obce

*

likvidace TKO z území obce Útvina probíhá centrálně mimo území obce, TKO je odvážen na
řízenou skládku Činov. Na území obce není v současné době provozována žádná skládka TKO

* ve vlastní obci Útvina je provozována výrobní zóna Útvina, která vznikla transformací
zemědělského závodu. Tato výrobní zóna je však situována jižně od průjezdné silnice I/20 na
samý jižní okraj obce s minimálními negativními účinky na své okolí
ÚP Útvina navrhuje některé kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na
území obce:
ÚP řeší:
-

ÚP zapracovává plánovanou přeložku silnice I/20 napříč kulturní krajinou mimo veškerá sídla

-

ÚP zachovává stávající příznivé funkční zónování v obci Útvina a sídlech Sedlo, Chylice a
Přílezy

-

hlavní důraz je kladen na rozvoj ploch bydlení a smíšeného bydlení

-

přiměřeně k rozvoji sídel řeší ÚP inženýrské sítě:
 sídla Přílezy, Chylice a Český Chloumek jsou napojena na centrální zdroj pitné vody soustava skupinového vodovodu Žlutice
 ÚP zachovává stávající způsob likvidace odpadních vod v sídlech - splašková kanalizace
s ČOV je pouze v Útvině, v ostatních sídlech zůstává individuální způsob likvidace
v domovních čistírnách
 ÚP navrhuje k plynofikaci pouze rozvojových ploch v Útvině, malá sídla nejsou plynofikována

-

ÚP vymezuje ÚSES na celém území obce jako opatření na zachování přírodních hodnot, ÚP
plně přebírá RBK a RBC vymezené v ZÚR KK

-

ÚP obnovuje v krajině vybrané historické polní účelové cesty, které doplňuje liniovou mimolesní
zelení - tyto cesty přispějí k prostupnosti krajiny a zároveň budou plnit i protierozní funkci

-

ÚP navrhuje ucelený systém protierozních opatření v krajině - výsadba mimolesní zeleně,
zatravnění orné půdy, revitalizace stávajících vodotečí

-

ÚP nerozšiřuje meliorační opatření

-

ÚP pro místní zájmy respektuje PUPFL jako nezastavěné území kulturní krajiny

-

ÚP nenavrhuje na území obce žádnou plochu těžké výroby s výrazně negativními účinky na své
okolí

-

ÚP zapracovává přeložku silnice II/179 mimo území obce Útvina - je řešen západní obchvat
obce ve vazbě na ÚPD Útviny

-

ÚP výrazně zvyšuje podmínky v sídlech pro pobytovou rekreaci a sport:
 Útvina - navržen park na východním okraji obce se sportovním areálem, odmítnutí
zastavitelných ploch dle ÚPN SÚ v prostoru historické návsi a stabilizace centrálního
návesního parku
 Sedlo - stabilizace návesní zeleně s rybníkem a hřištěm jako veřejné prostranství s veřejnou
zelení charakteru parku

135

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA

 Přílezy - stabilizace obou nezastavěných částí historické návsi s rybníkem jako veřejné
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku
 Chylice - zachování prostoru návsi s rybníkem jako veřejné prostranství s veřejnou zelení
charakteru parku
 Český Chloumek - obnova sídla, v centru navrženo veřejné prostranství s veřejnou zelení
charakteru parku, které převezme úlohu návsi
 Navržena cyklotrasa z Útviny do Chylic s odbočkou k Toužimi
Rozvoj na území obce Útvina předpokládá zabezpečení zájmů ochrany ovzduší.
Na území obce Útvina se nenachází žádný zvláště velký, velký ani střední zdroj znečištění
ovzduší.
Na území obce se nacházejí chovy hospodářských zvířat z nichž některé jsou navrženy k rozšíření,
které však nepředstavují potenciální velký zdroj znečištění ovzduší. Na území obce se nenachází
žádná plocha těžké zpracovatelské výroby. Na území obce se nenachází žádné území s výrazně
zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době
je kvalita ovzduší na území obce vyhovující imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady
k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a
dopravních staveb, nesmí způsobit překročení krajských emisních stropů a imisních limitů.

8 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Území obce Útvina zasahuje z 1/3 do CHKO Slavkovský les. Na území obce se nachází EVL
Natura 2000 Javorná CZ 0413181. ÚP navrhuje koridory pro přeložku I/20a přeložku II/179, které však
přebírá ze ZÚR KK. ÚP navrhuje v Útvině, v Sedle, Chylici i Přílezech výrobní plochy : často se jedná
o výrobní plochy rozšiřující stávající výrobní většinou zemědělské provozy. Vždy se jedná o výrobní
aktivity malého rozsahu odpovídající místním podmínkám. Výrobní plochy jsou navrženy mimo klidové
plochy bydlení i mimo klidové plochy návsi.
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a
odst. 3 písm. w) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění - pozdějších
předpisů, po posouzení záměru "Návrh zadání územního plánu obce Útvina", vydal dne 28.2.2008 č.j.
871/ZZ/08 v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:
Záměr "Návrh zadání územního plánu Útvina" nevyloučil významný vliv na evropsky významné
lokality i ptačí oblasti."
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ve
smyslu stavebního zákona vydal k návrhu zadání Územního plánu Útvina z hlediska posuzování vlivů
na životní prostředí následující stanovisko 28.2.2008 č.j. 871/ZZ/08:
Na základě posouzení obsahu návrhu zadání stanovuje z hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle § 10i odst. 3
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) požadavek na vyhodnocení vlivů Územního plánu
Útvina na životní prostředí.
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Na zpracování variantního řešení ÚP Útvina Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství požadavek neuplatňuje.
Z tohoto důvodu nebyl pro ÚP Útvina zpracován koncept ÚP. Po schválení upraveného zadání ÚP
Útvina Zastupitelstvem obce Útvina byla jako další etapa územního plánu zpracován návrh ÚP Útvina,
jehož součástí bylo Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Útvina na udržitelný rozvoj území v rozsahu přílohy
č. 5 k vyhl. 500/2006 Sb. a to včetně kapitoly A (vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Útvina na životní
prostředí) i kapitoly B (vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Útvina na území Natura 2000).
Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Útvina (dále jen návrhu ÚP) na životní prostředí zpracoval
v březnu 2009 RNDr. Jan Křivanec, Karlovy Vary, autorizovaná osoba dle § 19 zákona č. 100/2001
SB., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, rozhodnutí č.j. 29148/ENV/06 ze dne
5.5. 2006.
V kapitole 5 „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD“
v závěrečné části „Výsledky“ str. 18-35 vymezil RNDr. J. Křivanec problémové a potenciálně
problémové návrhy, které nejsou z hlediska jejich vlivu na životní prostředí akceptovatelné. V rámci
této kapitoly navrhl RNDr. J. Křivanec tato opatření na úpravu ÚP tak, aby se jeho vliv na životní
prostředí minimalizoval:
 Z řešeného návrhu ÚP je třeba plně a bez náhrady vyřadit tyto plochy nebo části ploch:
 plochy bydlení: Ú/Z-B2
 plochy smíšeného bydlení: P/Z-S2
 V řešení návrhu ÚP je třeba upravit (zmenšit) tyto rozvojové plochy:
 plochy bydlení:
Ú/Z-B1 - zmenšit plochu o rozloze 3,8 ha tak, aby zábor ZPF I. třídy ochrany byl pouze 1 ha
 plochy smíšeného bydlení:
Ú/Z-S2 -zmenšit plochu na původní rozsah dle ÚPD
ČCH/Z-S1 - zmenšit plochu pouze na p.p.č. 62/6 a východní část st. p.č. 10/1 ve vazbě na
stávající plochu bydlení, ostatní část plochy řešit jako ochrannou zeleň Pvz3
S/Z-S1 - zmenšit pouze na část v ZÚ, upravit i sousední plochu S/Z-P1
 plochy výroby:
Ú/Z-VS2 - zmenšit plochu tak, aby zábor ZPF v II. třídě ochrany byl do 1 ha, podmínka EIA pro
záměry v území, zachycování části dešťových vod v území, výběr záměrů s ohledem na
zásobování plochy přes centrum obce
Ú/Z-VS1 - zmenšit plochu tak, aby zábor ZPF I. třídy ochrany byl do 1 ha a aby plocha
neobklopila zcela místní rozhlednu, podmínka EIA pro záměry v území, zachycování části
dešťových vod v území
CH/Z-V1 - podmínka EIA pro záměry v území, zachycování části dešťových vod v území
CH/Z-VS1 - podmínka EIA pro záměry v území, zachycování části dešťových vod v území
CH/Z-VS2 - podmínka EIA pro záměry v území, zachycování části dešťových vod v území
CH/Z-VS1 - podmínka EIA pro záměry v území, zachycování části dešťových vod v území
S/Z-VS1 - podmínka EIA pro záměry v území,

zachycování části dešťových vod v území,

zmenšit plochu tak, aby zábor ZPF I. třídy ochrany byl do 1 ha
 plochy technické infrastruktury:
TS14 - objekt trafostanice TS14 umístit mimo BK
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Poznámka: Práce RNDr. J. Křivance „Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Útvina na životní prostředí,
březen 2009“ je zpracována v samostatně svázaném výtisku a tvoří nedílnou součást tohoto
Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Útvina na udržitelný rozvoj území.
Návrh ÚP Útvina posoudil RNDr. Oldřich Bušek, autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, rozhodnutí č.j. 630/3245/04 ze dne 30.11.2004. Dr. Bušek
došel v kapitole 7 Závěry a doporučení své práce „ ÚP Útvina - Hodnocení vlivu návrhu ÚP na lokality
soustavy Natura 2000 k těmto závěrům:
Realizací záměrů a opatření obsažených v Návrhu územního plánu Útvina nedojde k závažnému
nebo nezvratnému poškození přírodních pracovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky
významná lokalita CZ0413181 Javorná určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému
vyrušování druhů, k jejichž ochraně je toto území určeno (§ 45g zákona č. 114/1992 Sb.).
V tomto ohledu hodnocený návrh ÚP nemá negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL.
Na základě Vyhodnocení vlivu

návrhu ÚP Útvina na udržitelný rozvoj území projektant ÚP

vyhodnotil, že samotná obec Útvina má v území nejlepší podmínky pro rozvoj: v obci jsou kompletní
veřejné inženýrské sítě včetně provedené plynofikace, funguje zde výrobní zóna situovaná mimo
obytné klidové území, je zde uspokojivá síť služeb včetně občanského vybavení charakteru veřejné
infrastruktury. Na základě těchto skutečností s vazbou na celorepublikovou prioritu územního
plánování (16) dle PÚR ČR 2008 citovaných v závěrečné kapitole F. Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na
udržitelný rozvoj území byly plochy Ú/Z-B2 a P/Z-S2 pouze zmenšeny, nikoliv úplně zrušeny, jak
požadoval posudek SEA. Veškeré ostatní úpravy návrhu ÚP dle posudku SEA byly do úpravy návrhu
ÚP před řízením zapracovány v plném rozsahu.
Podmínky úpravy návrhu ÚP Útvina stanovené posudkem SEA a posudkem Natura 2000 byly
tímto řešením splněny. Upravený návrh ÚP Útvina před řízením je zpracován v souladu s posudky
SEA a Natura 2000 zejména s přihlédnutím na rozbor podmínek vyváženosti 3 pilířů udržitelného
rozvoje území obce Útvina.

9 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A
PUPFL
9.1 DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF
Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na základě metodického pokynu MŽP ze
dne 12.6.1996, č. j. 00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o
ochraně ZPF a vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byly výkresy grafické části odůvodnění
ÚP detailu Koordinačního výkresu: v. č. 1.a Koordinační výkres – detail obce Útvina, M 1:2 880 a na
v. č. 1. b Koordinační výkres - detail sídel Sedlo, Přílezy, Chylice, Svinov a Český Chloumek,
M 1:2 880.
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno ve výkresech grafické části odůvodnění návrhu ÚP:
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v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:10 000, v. č. 3.a Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu – detail obce Útvina, M 1:2 880, v. č. 3.b Výkres předpokládaných záborů
půdního fondu – detail sídel Sedlo, Přílezy, Chylice, Svinov a Český Chloumek, M 1:2 880, v. č. 3c
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – pl. D1, P/Z-D1 a Ú/Z-D4.
Ve všech těchto výkresech je zakreslena hranice ZÚ k 31.10.2010 dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění. Hranice ZÚ byla prověřena dle stanoviska DO zejména v sídlech
Útvina, Chylice, Český Chloumek. Na základě průzkumu území byla stanovena hranice ZÚ ve vazbě
na oplocené pozemky, které vytvářejí ucelené funkční celky.
Výměry, kultury a vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z katastrální mapy a z jednotné
evidence katastru nemovitostí dle DKM. Řešené území se nachází
Chloumek,

k. ú. Útvina, k. ú. Český

k. ú. Chylice u Útviny, k. ú. Přílezy , k. ú. Sedlo u Toužimi a k. ú. Svinov u Toužimi.

* Klimatické poměry
Území spadá do mírně teplé oblasti, dle Quitta jde o oblast MT 3, relativně chladnou. Průměrné
roční teploty se pohybují kolem 6 - 6,5 °C, průměrné roční srážky dosahují 600 - 650 mm.
Významným jevem jsou údolní i plošinové přízemní inverze a mlhy.
* Skupiny půd hlavních půdních jednotek
Řešené území je typologicky vytvářeno v závislosti na složení matečných substrátů a na reliéfu
terénu, který charakterizují táhlé svahy mírně zvlněné pahorkatiny. V řešeném území se vyskytují tyto
hlavní skupiny půd v bezprostředním okolí sídel:
-

HPJ 34 - hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové, lehké, lehčí, středně těžké, krystalické

břidlice a pod. horniny, štěrkoviště
-

HPJ 35 - hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové, středně těžké, břidlice flyš, slabě oglejované

-

HPJ 40 - hnědé půdy aj. včetně oglejených subtypů, lehké až lehčí středně těžké, různé substráty,
0

extrémně svažité polohy (do 12 )
-

HPJ 50 - hnědá půda oglejená, oglejená půda, středně těžká, žula, rula svor, filit, oputka aj., sklon

k zamokření
-

HPJ 58 - nivní půdy v rovinatém území, lehké, bez skeletu, nepříznivá kolísavá hladina spodní

vody
-

HPJ 67 - skupina půd hydromorfních glejové půdy při vodních tocích, středně těžké, zamokřené

s vysokou hladinou spodní vody, po odvodnění vhodné na louky
Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území obce a je přiložena k této
kapitole 9.1. textové části odůvodnění návrhu ÚP Útvina.
Tab.č.0 Rozvojové plochy - nadmístní zájmy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 5
Tab.č.1 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 18
Tab.č.2 Struktura ZPF navrženého k vynětí dle BPEJ, stupňů přednosti v ochraně i funkčního využití
pozemků - nadmístní zájmy, str. 1, místní zájmy, str. 2
Tab.č.3 Souhrnný přehled o struktuře ZPF navrženého k vynětí dle funkčního využití - str. 1 - 5
Tab.č.4 Opatření v krajině - seznam dotčených ploch, str. 1 - 8
V těchto tabulkách je uvedeno:
-

2

výměra m zabíraného území pozemku
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-

poznámka udává polohu pozemku - * v ZÚ – v zastavěném území
* mimo ZÚ – mimo zastavěné území
Na v. č. 3., 3.a, 3.b a 3c. Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu jsou dále zakresleny

provedené meliorační odvodňovací investice.
Označení rozvojových ploch sleduje polohu a charakter plochy a navržené funkční využití (např. Ú/ZB1):


písmeno (před lomítkem) = zkratka sídla, ve kterém plocha leží:
Ú = Útvina, CH - Chylice, Sv - Svinov, ČCH - Český Chloumek, P - Přílezy, Se - Sedlo



písmena za lomítkem = zkratka charakteru rozvojové plochy:
P - přestavbová plocha
Z - zastavitelná plocha



písmena za pomlčkou = zkratka navrženého funkčního využití plochy:
B - bydlení, O - občanské vybavení, R - rekreace, P - veřejná prostranství, S - smíšené
obytné plochy, D - dopravní infrastruktura, VS - výroba smíšená V - výroba, R - rekreace



číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití

ÚP Útvina navrhuje tyto rozvojové plochy. ÚP rozlišuje místní a nadmístní zájmy.
SEZNAM ROZVOJOVÝCH ZASTAVITELNÝCH A PŘESTAVBOVÝCH PLOCH
REGIONÁLNÍ (NADMÍSTNÍ) ZÁJMY
* Zastavitelné plochy
Plochy dopravní infrastruktury
D1 – koridor pro přeložku silnice I/20 v úseku Žalmanov – Toužim – DS1

MÍSTNÍ ZÁJMY
Obec Útvina
* Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
Ú/Z-B1 – plocha na severním okraji obce nad bytovými domy – BV
Ú/Z-B2 – plocha na severovýchodním okraji obce – BV
Ú/Z-B3 – plocha bydlení na západním okraji obce – BV
Plochy občanského vybavení
Ú/Z-O1 – dostavba proluky v ZÚ na návsi za objektem restaurace s OÚ – OV
Ú/Z-O2 – sportoviště včetně obslužného zázemí na východním okraji obce – OS
Plochy veřejných prostranství
Ú/Z-P1 – veřejné prostranství s místní komunikací na severním okraji obce – PVk
Ú/Z-P3 – veřejné prostranství s místní komunikací pro příjezd ke sportovišti a garážím z I/20 – PVk
Ú/Z-P5 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v údolní nivě Útvinského potoka na
východním okraji obce za ČOV – PVz1
Ú/Z-P6 – veřejné prostranství s veřejnou ochrannou zelení mezi rozv.pl. Ú/Z-D3 a Ú/Z-B3 – PVz3
Ú/Z-P7 – veřejné prostranství s veřejnou ochrannou zelení na jihovýchodním okraji obce – PVz3
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Plochy smíšené obytné
Ú/Z-S1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na západním okraji obce při stávající silnici I/20 - SV
Ú/Z-S2 – plocha na severním okraji obce západně od silnice III/1791
Ú/Z-S3 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na východním okraji obce jižně pod silnicí III/1791 – SV
Ú/Z-S4 – obnova zástavby severně nad obcí u rybníka v hranicích ZÚ – SV
Plochy dopravní infrastruktury
Ú/Z-D1 – dopravní obslužná plocha za ČOV u sportoviště – DS
Ú/Z-D2 – řadové garáže na východním okraji obce – DS
Ú/Z-D3 – koridor pro přeložku stávající silnice II/179 na západním okraji obce – DS1
Ú/Z-D4 – posunutí vzletové a přistávací dráhy veřejného vnitrostátního letiště Toužim západním
směrem - DL
Plochy smíšené výrobní
Ú/Z-VS2 – rozšíření výrobní zóny Útvina západním směrem - VS
* Plochy přestavby
Plochy bydlení
Ú/P-B1 – přestavba zahrádkářské kolonie na plochu bydlení severně u bytových domů – BV
Sídlo Chylice
* Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
CH/Z-B1 – dostavba severní fronty návsi – BV
CH/Z-B2 – dostavba proluky v ZÚ na jihu sídla – BV
Plochy výroby a skladování
CH/Z-V1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na jižním okraji sídla – VZ
CH/Z-V2 – plocha západně od sídla jako rozšíření stávající zemědělské farmy – VZ
Sídlo Svinov
* Zastavitelné plochy
Plochy rekreace
Sv/Z-R1 – dostavba proluky a ostatního nevyužitého území v ZÚ v severovýchodní části sídla – RI
Sv/Z-R2 – dostavba nevyužitého území v ZÚ v jihozápadní části sídla – RI
Sv/Z-R3 – plocha na jižním okraji sídla k polní cestě – RI
Plochy smíšené obytné
Sv/Z-S1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ na jižním okraji sídla – SV
Sídlo Český Chloumek
* Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
ČCH/Z-B1 – plocha v centru sídla při průjezdné komunikaci – BV
ČCH/Z-B2 – plocha severozápadně od průjezdné komunikace – BV
ČCH/Z-B3 – plocha jihovýchodně od silnice II/179 – BV
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Plochy veřejných prostranství
ČCH/Z-P1 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku jako centrální návesní prostor –
PVz1
Plochy smíšené obytné
ČCH/Z-S2 – dostavba území severozápadně od silnice II/279 – SV
ČCH/Z-S3 – dostavba nevyužitého území v ZÚ jihovýchodně od silnice II/179– SV
ČCH/Z-S4 – plocha severozápadně od silnice II/179 – SV
* Plochy přestavby
Plochy smíšené obytné
ČCH/P-S1 – přestavba areálu zemědělské farmy – SV
Sídlo Přílezy
* Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
P/Z-B1 – dostavba ZÚ na severovýchodním okraji sídla – BV
P/Z-B2 – plocha na jižním okraji sídla - BV
Plochy smíšené obytné
P/Z-S1 – dostavba proluky v ZÚ na jižním okraji sídla – SV
P/Z-S4 – plocha podél východního okraje silnice II/179 v severní části sídla – SV
Plochy dopravní infrastruktury
P/Z-D1 – posunutí vzletové a přistávací dráhy veřejného vnitrostátního letiště Toužim západním
směrem – DL
Plochy výroby a skladování
P/Z-V1 – plocha na západním okraji sídla jižně od silnice III/1792 – VZ
* Plochy přestavby
Plochy veřejných prostranství
P/P-P1 – veřejné prostranství s místní komunikací jako obnova záhumenkové cesty mezi silnicemi
II/179 a III/1792 – PVk
Sídlo Sedlo
* Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
Se/Z-B1 – dostavba západního cípu návsi – BV
Se/Z-B2 – plocha na návsi západně u rybníka – BV
Se/Z-B3 – dostavba východního okraje sídla v ZÚ – BV
Se/Z-B4 – dostavba západního okraje sídla – BV
Plochy smíšené obytné
Se/Z-S1 – dostavba jižní fronty návsi - SV

142

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA

Plochy výroby a skladování
Se/Z-V1 – plocha na severu sídla jako rozšíření stávající zemědělské farmy - VZ

* Na základě vyhodnocení stanovisek DO k Návrhu ÚP, na základě Vyhodnocení vlivu návrhu
ÚP na URÚ (zejména ve vztahu k posudku SEA) a na základě pokynů pořizovatele k úpravě
návrhu ÚP před řízením byl Návrh ÚP upraven:
- byly zapracovány aktualizované BPEJ, které zejména v k. ú. Český Chloumek změnily třídu ZPF ze
IV. třídy na nejcenější I. třídu ochrany
- byly úplně zrušeny tyto zastavitelné plochy, z nichž některé byly zrušeny po následné konzultaci se
starostkou obce:P/Z – S3, P/Z – P1, P/Z – VS1, Ú/Z – P5, Ú/Z – VS1, Ú/Z – P4, Ú/Z – P2, Se/Z – P1,
CH/Z – VS2
- byly výrazně zmenšeny tyto plochy: D1,P/Z – S4, P/Z – B2, Ú/Z – S2, Ú/Z – B1, Ú/Z – P1, Ú/Z – B2,
Se/Z – V1, Se/Z – S1
- byly změněny funkce ploch:
* Se/Z – V1 (dříve pl. Se/Z – VS1), zmenšení plochy a změna smíšené výroby na zemědělskou výrobu
* P/Z – V1: (dříve P/Z – S2), změna funkce smíšeného bydlení na zemědělskou výrobu
* CH/Z – V2: (dříve CH/Z-VS1), změna funkce smíšené výroby na výrobu zemědělskou
- na základě doporučení DO ochrany ZPF byly do ÚP nově zařazeny zastavitelné plochy:
* Ú/Z – B3 – bydlení na zbytkové ploše ZPF mezi hranicí ZÚ a navrženou přeložkou silnice II/179
řešenou dle ÚPD (Ú/Z – D3), ZPF ve III. třídě ochrany
* Ú/Z – P6 – ochranná zeleň mezi novou plochou bydlení Ú/Z – B3 a navrhovanou přeložkou silnice
II/179 (Ú/Z – D3), zbytková plocha ZPF
- opatření v krajině ozn. X1.A.1.8 s protierozní funkcí na jižním okraji Českého Chloumku bylo
zmenšeno o pozemek č. 2166/6
- byla prověřena a aktualizována hranice ZÚ na základě skutečného stavu území – oplocené pozemky
tvořící funkční souvislé území

* Na základě nového vyjádření DO ochrany ZPF ze dne 26.7.20141 k Úpravě návrhu ÚP Útvina
před řízením byla I. verze Úpravy návrhu ÚP Útvina před řízením dále upravena:
- zastavitelné plochy Ú/Z-P5 a Ú/Z-P7 v Útvině byly do ÚP navráceny v aktualizované podobě
- zastavitelná plocha v Českém Chloumku ČCH/Z-S3 byla zmenšena o zahrady p. p. č. 18, 20/1, 20/2
a 20/3 (ZPF), zůstalo pouze TTP
- v zastavitelné ploše v Českém Chloumku ČH/Z-S2 byla upravena hranice ZÚ: p. p. č. 139/3 mimo
ZÚ
- koridor D1 pro nadmístní dopravu přeložky silnice I/20 byl výrazně změněn:
* šířka koridoru byla odborně zmenšena na 28 m (š. vozovky = 12,5 m, šířka tělesa včetně násypů,
výkopů a odvodnění = 28 m)
Pro tuto zmenšenou šířku plochy D1 = 28 m byl upraven bilancovaný zábor ZPF.
* pro D1 byl navržen nový druh plochy s rozdílným využitím – DS1:
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* Doprava silniční – specifická – DS1
A. Hlavní využití
1. plochy pozemních komunikací
B. Přípustné využití
1. pozemky rychlostních komunikací, dálnic
2. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných
3. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací
4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací
5. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině
C. Podmínečně přípustné využití
1. území, které nebude využito pro dopravní silniční stavbu, bude navráceno zpět do kulturní
nezastavěné krajiny, zejména ZPF
2. pozemky technické infrastruktury pouze nezbytně související – např. sedimentační nádrž
D. Nepřípustné využití
1. jiné využití území

* Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před vydáním provedl projektant tyto
úpravy:
- aktualizace hranice ZÚ k 31.10.2012
- zapracování zcela nové zastavitelné plochy bydlení v Českém Chloumku ČCH/Z-B3 v hranicích ZÚ
- plocha přestavby P/P-P1 v Přílezech byla zmenšena
Veškeré tyto úpravy návrhu ÚP před vydáním neměly vliv na bilancovaný zábor ZPF, neboť
zmiňované plochy leží na ostatních pozemcích.
ÚP Útvina řeší z hlediska ochrany ZPF několik druhů ploch:
* Zastavitelné plochy schválené v předchozí ÚPD:
Obec Útvina má zpracovaný a schválený ÚPN SÚ Útvina, který navrhuje rozvojové plochy, na které
byl vydán souhlas s vynětím ze ZPF. Tyto rozvojové plochy dle ÚPN SÚ, které nejsou dosud
zastavěny, přebírá do svého řešení i tento ÚP Útvina. V rámci bilance záboru ZPF jsou tyto plochy
vedeny jako plochy řešené a odsouhlasené v ÚPN SÚ Útvina. Tyto plochy jsou předmětem bilance
odnětí ZPF. V tabulce č. 1 je dříve schválený zábor ZPF v ÚPD podbarven šedivě.
ÚP přebírá z ÚPN SÚ a jeho změny č.1 tento rozsah dříve schválených rozvojových ploch:
* místní zájmy: celkem 1,74 ha ZPF.
Tento dříve schválený zábor ZPF v rozsahu 1,74 ha představuje:
- 1,58 ha ZPF v I.třídě ochrany (90,8 % schváleného záboru ZPF)
- 0,16 ha ZPF v V. třídě ochrany
Dříve schválený zábor nejkvalitnější ZPF je navržen pro bydlení, smíšené bydlení a pro plochu
veřejného prostranství.
Jako plochy dříve schválené je řešena i přestavba zahrádek v Útvině na bydlení (Ú/P-B1), která je
předmětem bilance odnětí ZPF.
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Rozvojové plochy přestavby:
Veškeré

rozvojové plochy přestavby jsou řešeny jako nové funkční využití stávajícího

urbanizovaného zastavěného území v hranicích ZÚ, které je často spojeno s rekonstrukcí, demolicí
objektu či s asanací celého areálu. Tyto rozvojové plochy přestavby zhodnocují dnes nevyužívané
výrobní areály, areály zahrádek, zemědělských farem a usedlostí. V tab. č. 1 jsou vybrané plochy
přestavby bez bilance nového územního záboru podbarveny šedivě.
ÚP řeší tyto plochy přestavby:
- Ú/P-B1 – přestavba zahrádek na bydlení, zábor 0,7 ha ZPF v I. třídě ochrany, součást bilance odnětí
ZPF
- ČCH/P-S1 – přestavba zemědělské farmy na smíšené bydlení, zábor 0,49 ha ZPF, je součástí
bilance odnětí ZPF
- P/P-B1 – bez záboru ZPF na ostatní ploše
Celkem ÚP navrhuje 1,68 ha ploch přestavby. Z těchto ploch přestavby je předmětem bilance odnětí
ZPF celkem 1,19 ha ZPF.


Veřejně prospěšná opatření nestavební povahy v kulturní krajině, která jsou navržena
k vynětí ze ZPF:
Tyto plochy a koridory navržených opatření v krajině jsou v grafické části odůvodnění v. č. 3., 3.a 3.b

obtaženy červeně a vyšrafovány oranžově. V tabulkové části jsou tato opatření citována v tab.č. 4, str.
1-8.
Bilance záboru těchto veřejně prospěšných opatření v krajině není předmětem územního plánu.
Zábor ZPF pro opatření ozn. X1.A. - protierozní opatření není zahrnut do celkových bilancí záboru
ZPF dle řešení ÚP Útvina.
* Rozvojové plochy nadmístního (regionálního) zájmu:
D1 – koridor pro přeložku silnice I/20 v úseku Žalmanov – Toužim – DS1
Jako nadmístní zájmy je řešen dopravní koridor v šířce 28 m pro plánovanou přeložku silnice I/20
ozn. D1. Povinnost řešit tento dopravní koridor jako návrhovou plochu a zároveň jako veřejně
prospěšnou stavbu vyplývá ze ZÚR KK. Původní šířku 150 m tohoto koridoru požadoval DO ve svém
požadavku k návrhu zadání ÚP Útvina a to z důvodu absence podrobnějšího projektového podkladu
na řešenou trasu koridoru. Na základě stanoviska jiného DO k návrhu ÚP byla původní šířka koridoru
D1 150 m snížena pouze na šířku 100 m = OP silnice I. třídy. Tímto řešením klesl bilancovaný zábor
ZPF z původních 95,1 ha pouze na 60,9 ha ZPF. Na základě nového vyjádření DO ochrany ZPF
k Úpravě návrhu ÚP Útvina před řízením ze dne 26.7.2011 byla šířka koridoru D1 100 m dále snížena
na 28 m a to na základě odborného odhadu projektanta ÚP. Na tuto šířku 28 m byla dále
přepracována tab. č.2,

č. 3, str. 1, 2. Dále byl pro dopravní koridor D1 navržen nový druh plochy

s rozdílným využitím DS1 (viz dříve). V rámci ÚP je nyní pro nadmístní dopravní koridor bilancován
pouze zábor 17 ha ZPF.
* Místní zájmy:
Jako místní zájmy jsou do ÚP zapracovány veškeré ostatní rozvojové zastavitelné plochy a plochy
přestavby kromě plochy D1.
 Na území obce není navržena žádná územní rezerva ani žádná nezastavěná plocha kulturní krajiny
určená k nepobytovým sportovním aktivitám.
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 Rozvoj území je řešen pouze v jedné etapě bez stanovení časového horizontu.



Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského
půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení
zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti
v ochraně.

ÚP navrhuje rozvoj území v jedné etapě:
Celková

Z toho ZPF

ZPF v ZÚ

ZPF mimo ZÚ

42,0

2,8

39,2

Z toho řešeno v
ÚPD

rozloha
návrh

70,83

17,4

Ve struktuře odjímaného ZPF jednoznačně převládá orná půda (21,0 ha = 50 % odjímaného ZPF) a
TTP (19,9 ha = 47,4 % odjímaného ZPF). Zahrady jsou odjímány minimálně 1,08 ha. Zastavitelné
plochy obalují těsně ZÚ. Dostavba proluk v ZÚ se řešila v ÚPN SÚ. Výstavba na ostatních plochách
činí 28,78 ha. ÚP se zaměřuje rozvojovými plochami zejména na ZPF mimo ZÚ. Z navrhovaného
záboru 42,0 ha ZPF představuje plných 17,04 ha (40,5 %) ZPF plochu nadmístního zájmu D1. Pro
místní zájmy je tedy řešen zábor pouze 25 ha ZPF. Z těchto 25 ha ZPF bylo řešeno v ÚPD 1,74 ha
ZPF.
Ve struktuře odnímaného ZPF dle tříd ochrany je navržen zábor ZPF:
-

střední kvalita ZPF: II. a III. třída ochrany: 15,4 ha = 37 % nově odjímaného ZPF

-

horší kvalita ZPF: IV. a V. třída ochrany: 10,6 ha = 25 % nově odjímaného ZPF

-

nejkvalitnější ZPF v I. třídě ochrany je odjímáno 16 ha = 38 % nově odjímaného ZPF

Z těchto odjímaných 42 ha ZPF v I. třídě ochrany ale představuje plných 5,6 ha ZPF řešených pro
plochu nadmístního zájmu D1 zapracovanou dle ZÚR KK.
Navržený zábor 42,0 ha ZPF je realizován hlavně pro tyto funkční plochy:
- doprava: 19,2 ha ZPF, z toho 6,7 ha v I. třídě ochrany
- bydlení: zábor 8,6 ha ZPF, z toho 5,3 ha v I.tř.ochrany
- smíšené obytné plochy: zábor 3,7 ha ZPF, z toho 2,7 ha v I.tř. ochrany
- smíšené výrobní plochy: zábor 2,2 ha ZPF bez záboru I. třídy ochrany
- výrobní plochy: 2,56 ha ZPF, z toho 0,8 ha v I. třídě ochrany – řešeno výhradně pro VZ
Z řešení vyplývá, že většina navrhovaného záboru ZPF je řešena pro dopravní koridor D1 jako pro
plochu nadmístního zájmu v rozsahu 17,04 ha ZPF. Z řešeného záboru nejkvalitnější ZPF v I. třídě
ochrany pro místní zájmy 10,4 ha bylo v ÚPD řešeno 1,6 ha.



Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení.

Na území obce byly v 70. a 80. letech minulého století provedeny meliorační práce:
Meliorační odvodňovací práce byly provedeny zejména v k. ú. Sedlo u Toužimi, Chylice a Přílezy.
Nejrozsáhlejší zmeliorované scelené lány orné půdy jsou jižně pod Sedlem, severně nad Útvinou,
jižně pod Přílezy.
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ÚP navrhuje tyto rozvojové zastavitelné plochy a plochy přestavby na pozemcích ZPF s provedenými
melioracemi:
Nadmístní zájmy:
D1 – přeložka silnice I/20
Místní zájmy:
- Útvina: Ú/Z-D3
- Sedlo: Se/Z-B3, Se/Z-B4
- Přílezy: P/Z-B2


Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech
a o jejich předpokládaném porušení.

Území obce Útvina představuje typickou zemědělskou krajinu s hustou sítí malých sídel, která byla
vesměs intenzivně spjata se zemědělskou půdou. Téměř v každém sídle byl funkční areál zemědělské
výroby.
V 90. letech minulého století došlo k transformaci státního statku a rozdrobení zemědělské výroby na
území obce Útvina:
Obec Útvina:
- rozsáhlý areál zemědělské výroby na jihu obce (východní část): areál byl přestavěn, v ÚP řešen bez
rozvoje jako stávající zóna smíšené výroby
- rozsáhlý areál zemědělské výroby na jihu obce (západní část): užíván jako zemědělská výroba, v ÚP
řešen ale jako plocha smíšené výroby, která je dále rozšířena západně další plochou zastavitelné
smíšené výroby Ú/Z-VS2
Sídlo Sedlo:
- rozsáhlý fungující zemědělský areál severně mimo sídlo, v ÚP tento areál rozšířen o další
zastavitelnou plochu zemědělské výroby Se/Z-V1 severně nad stávající farmou
Sídlo Přílezy:
- dříve zemědělský areál severozápadně v ZÚ sídla užíván jako areál drobné výroby, v ÚP řešen bez
rozvoje jako plocha drobné výroby
- stáje soukromého drobného zemědělce na západním okraji ZÚ sídla stabilizovány jako plocha
zemědělské výroby, které je navržena k dalšímu rozvoji plochou zemědělské výroby P/Z-V1
Sídlo Český Chloumek:
- dříve funkční stáj na jihozápadě sídla v rozpadu, navržena na přestavbu smíšeného bydlení ČCH/PS1, tato lokalita přestavby je rozšířena i do volné kulturní krajiny z důvodu celistvosti ZPF
Sídlo Svinov:
- rekreační sídlo bez stávajících i bez navržených ploch zemědělské výroby
Sídlo Chylice:
- funkční zemědělský areál v severní části ZÚ sídla navržen k dalšímu rozšíření západním směrem
zastavitelnou plochou zemědělské výroby CH/Z-V2
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- aktivity drobného zemědělce na jihu sídla (stodoly v rámci bydlení venkovského) jsou navrženy
k rozvoji zastavitelnou plochou zemědělské výroby ozn. CH/Z-V1 na jihu sídla.
ÚP zachovává dopravní obslužnost stávajících zemědělských areálů.



Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených
návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.

ZPF na území obce je intenzivně zemědělsky využíván. Převažuje orná půda scelena do rozsáhlých
lánů. TTP se nachází zejména v údolních nivách toků. Severozápadní část území obce je souvisle
zalesněna. ZPF je velmi kvalitní s vysokým výskytem nejkvalitnější I. třídy ochrany, která zasahuje
často až těsně k vymezené hranici ZÚ. Tato nejkvalitnější půda v I. třídě ochrany výrazně omezuje
rozvoj zejména vlastní obce Útvina, sídel Sedlo, Chylice. Dle aktualizovaných BPEJ a jejich tříd
ochrany je nejkvalitnější ZPF v I. třídě ochrany rovněž na jižním a východním okraji Českého
Chloumku, přičemž západní okraj sídla Český Chloumek sousedí s lesem. Napříč nejkvalitnějšími ZPF
ve směru sever – jih je dle ZÚR KK veden dopravní koridor nadmístního zájmu D1 jako přeložka
silnice I/20. Tento koridor D1 se u Chylic vyhýbá východnímu cípu vzletové a přistávající ploše
veřejného vnitrostátního letiště Toužim, kterou ÚP na západním cípu prodlužuje. Na území obce je
řídká síť účelových polních cest, které ÚP respektuje.
ÚP navrhuje cyklostezku Útvina – Chylice s okruhem kolem údolní nivy Útvinského potoka u
východního okraje Útviny s dalším pokračováním až do Toužimi.
ÚP navrhuje rozsáhlý systém obnovy historických polních cest zejména mezi sídly navzájem.
ZÚR KK vymezil na území obce RBC 535, 1136 a RBK 1021, 1023, 1024. ÚP tyto regionální prvky
ÚSES respektuje, zapracovává a zpřesňuje do měřítka katastrální mapy. ÚP na území obce vymezuje
lokální BK a BC.
ÚP navrhuje na území obce rozsáhlý systém revitalizace krajiny. Jedná se o protierozní opatření
s výsadbou mimolesní zeleně nebo pouze se zatravněním orné půdy. ÚP navrhuje rovněž založení
vybraných dnes nefunkčních prvků ÚSES. ÚP řeší rovněž revitalizaci části Přílezského, Útvinského
potoka a revitalizaci přítoku Odolenovského potoka.
Veškerá tato navržená opatření v krajině nejsou předmětem bilance odnětí ZPF řešením ÚP Útvina.
Tato opatření v krajině budou trvalou součástí ZPF.



Zdůvodnění,

proč

je

navrhované

řešení

ve

srovnání

s jiným

možným

řešením

nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů.
ÚP navrhuje tuto základní urbanistickou koncepci:
- zachování stávající sítě malých sídel a jejich diferencovaný rozvoj
- zapracovat přeložky silnic I/20 a II/179 dle ZÚR KK
- rozvoj v maximální možné míře soustředit do samotné obce Útvina, neboť i Vyhodnocení vlivu
návrhu ÚP na URÚ prokázalo, že nejlepší dopravní, technické i sociální podmínky poskytuje právě
pouze samotná obec Útvina.
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Na základě této skutečnosti a zejména ve vazbě na republikovou prioritu územního plánování (16)
dle PÚR ČR 2008 je řešen rozvoj obce i na nejkvalitnějších ZPF v I. třídě ochrany (bydlení). Na území
obce Útvina se vyskytuje nadprůměrné množství kvalitních zemědělských půd I. a II. třídy ochrany,
které navíc jsou soustředěny i do bezprostředního okolí sídel, zejména samotné obce Útvina. Jelikož
ÚP sleduje logickou a kompaktní zástavbu bez proluk, nelze se nejkvalitnějším půdám logicky
vyhnout.
- v ostatních sídlech je rozvoj minimalizován s důrazem na dostavbu proluk a nevyužitého území
v hranicích ZÚ
- v Českém Chloumku respektovat přírodní hodnoty dle posudku SEA
- výraznější rozvoj za hranice ZÚ je v ostatních malých sídlech:


Sedlo pro zemědělskou výrobu



Chylice pro zemědělskou výrobu



Přílezy pro bydlení a zemědělskou výrobu



Svinov pro rekreaci



Český Chloumek pro smíšené bydlení
Obec Útvina má dosud platný ÚPN SÚ, který řešil ale pouze vlastní obec bez ostatních sídel. Velká

část rozvojových zastavitelných ploch v obci Útvina byla řešena již v tomto ÚPN SÚ. Zastavitelné
plochy jsou řešeny tak, aby nevznikala zbytková území ZPF, která by byla těžko přístupná
k obhospodařování.
ÚP řeší i plochy přestvby jako revitalizaci nefunkčních areálů v hranicích ZÚ. Přestavba areálu
zahrádek na bydlení na severu obce za bytovými domy byla řešena v ÚPD.
Dostavba proluk v ZÚ a výstavba na ostatních plochách je řešena v ÚPN SÚ. ÚP přebírá schválené
plochy v Útvině a navazuje na ně.
Rozvoj sídel je řešen diferencovaně:
- maximální důraz je kladen na obec Útvinu jako správního a výrobního centra svého území
- v sídlech Sedlo, Přílezy a Chylice, kde jsou funkční výrobní areály (zemědělská farma v Sedle,
zemědělská farma v Chylicích) je navržen jak rozvoj výrobních ploch, tak i ploch bydlení s maximálním
důrazem na využití ploch v ZÚ.
- Český Chloumek – na základě posudku SEA představuje dlouhodobě nevyužívané území
v hranicích ZÚ přírodní hodnoty, pro které nelze obnovit zástavbu v hranicích ZÚ. Z toho důvodu je
obnova sídla Český Chloumek řešena zejména mimo hranice ZÚ na zbytkovém území ZPF mezi
silnicí II/179 a stávající zástavbou sídla.
- Svinov je navržen k dostavbě jako rekreační sídlo
ÚP řeší celkem 11,2 ha ploch bydlení se záborem 8,64 ha ZPF, z toho plných 5,3 ha ZPF na
nejkvalitnější ZPF. Na celkových navrhovaných 11,2 ha ploch bydlení a 3,7 ha smíšeného bydlení
bude bydlet celkem 360 nových obyvatel. Vzhledem k současnému počtu 600 obyvatel obce je
navržený rozvoj obce přiměřený.
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Podrobné zdůvodnění:

* Plochy nadmístního (regionálního) zájmu:
D1 – koridor pro přeložku silnice I/20 – řešen dle ZÚR KK, upřesněná trasa, koridor v odborně
zmenšené šířce 28 m se záborem 17,0 ha ZPF, skutečný zábor území bude aktualizovaný až na
základě vydaného ÚR.
* Plochy místního zájmu:
Navržená zástavba v sídlech na území obce Útvina sleduje tyto zásady:
-

jsou zastavěny proluky v ZÚ

-

nové rozvojové plochy přiléhají ke stávající zástavbě, takže se nevytvářejí

těžko přístupné

zbytkové lokality ZPF
-

v krajině nejsou rozšiřována meliorační opatření

-

k rozvoji jsou využity dnes nefunkční areály zahrádek, zemědělských farem a výrobních areálů,
které jsou navrženy k přestavbě a následnému využití pro novou funkci

-

jsou zapracovány všechny lokality schválené v předchozí ÚPD

* Útvina:
- Ú/Z-B1 – plocha byla výrazně zmenšena na základě Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Útvina na
udržitelný rozvoj území (dále vyhodnocení URÚ), zejména kap. A posudek SEA, zbytkové území ZPF
mezi ZÚ, podstatná část plochy řešena v ÚPD, zábor ZPF nad rámec ÚPD 0,96 ha v I. třídě ochrany,
plocha zmenšuje územní fragmentaci, spolu s plochami Ú/Z-B2 a Ú/Z-B3 ve vlastní obci představuje
jediné plochy bydlení
- Ú/Z-B2 – plocha zmenšena na základě vyhodnocení URÚ, zejména dle navržených kompenzačních
opatření na rozvoj sociální soudržnosti, plocha ve vazbě na ZÚ, bez zbytkových území, spolu
s plochami Ú/Z-B1 a Ú/Z-B3 představuje jediné plochy bydlení v samotné obci Útvina, zábor orné
půdy 1,38 ha, z toho 1,26 ha v I. třídě ochrany, plochy bydlení nelze umístit jinam na méně kvalitní
ZPF
- Ú/Z-B3 – vazba na ZÚ, bez zbytkových území ZPF, plocha vymezena ve vazbě ZÚ a navrženou
přeložkou silnice II/179 včetně ochranné zeleně, zábor 1,3 ha orné půdy z toho 1,26 ha v I. třídě
ochrany, spolu s plochami Ú/Z-B1 a Ú/Z-B2 představuje jediné plochy bydlení v samotné obci Útvina,
plochy bydlení nelze umístit jinam na méně kvalitní ZPF
- Ú/Z-O1 – bez záboru ZPF, v ZÚ
- Ú/Z-O2 – sportoviště s vazbou na polní účelové cesty, plocha zůstala na základě pokynu
pořizovatele ve stejném rozsahu a to ve vazbě na navrhovanou plochu dopravy Ú/Z-D2 a místní
komunikaci Ú/Z-P3, bez zbytkových území ZPF, tato plocha byla ponechána v plném rozsahu
vzhledem ke skutečnosti, že se zcela zrušily původní plochy Ú/Z-P4 a Ú/Z-VS1 a nebyl důvod
sledovat územní vazby na ně
- Ú/Z-P1 – místní komunikace řešena v ÚPD, zkrácena ve vazbě na zmenšené plochy Ú/Z-B1 a
Ú/Z-S2
- Ú/Z-P3 – místní komunikace k parkovišti u sportoviště, ponecháno v plném původním rozsahu
vzhledem ke skutečnosti, že byly zcela zrušeny plochy jižně od silnice I/20 ozn. Ú//Z-P4 a Ú/Z-VS1,
poloha křižovatky Ú/Z-P3 s I/20 vychází z dopravního řešení a nelze jí posunout k hranici ZÚ, územně
vazba na navrhované hřiště Ú/Z-O2
- Ú/Z¨-P5 – park v údolní nivě, zařazen do ÚP v novém aktualizovaném rozsahu na základě nového
vyjádření DO ochrany ZPF ze dne 26.7.2011 při II. verzi Úpravy návrhu ÚP před řízením. Z důvodu
zamezení vytváření zbytkových ploch ZPF mezi ZÚ a zastavitelnými plochami a zamezení narušení
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organizace ZPF včetně ztížení zemědělského obhospodařování,zábor 2,1 ha ZPF II. a III. třídy
ochrany.
- Ú/Z-P6 – izolační zeleň u přeložky silnice II/179, zbytkové území mezi bydlením Ú/Z-B3 a silnicí II.
třídy
- Ú/Z-P7 – ochranná zeleň, plocha zařazena do ÚP v novém aktualizovaném rozsahu na základě
nového vyjádření DO ochrany ZPF ze dne 26.7.2011 při II. verzi Úpravy návrhu ÚP před řízením.
Z důvodu zamezení vytváření zbytkových ploch ZPF mezi ZÚ a zastavitelnými plochami a zamezení
narušení organizace ZPF včetně ztížení zemědělského obhospodařování, zábor 0,7 ha ZPF III. a IV.
třídy ochrany.
- Ú/Z-S1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, částečně řešena v ÚPD
- Ú/Z-S2 – vazba na ZÚ, bez zbytkových ploch ZPF, plocha byla zmenšena dle vyhodnocení URÚ,
bez navýšení krajinné fragmentace, částečně řešeno v ÚPD
- Ú/Z-S3 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, bez záboru ZPF, částečně řešeno v ÚPD
- Ú/Z-S4 – obnova historické zástavby u rybníka, dostavba nevyužitého území v ZÚ
- Ú/Z-D1 – manipulační a obslužná plocha u ČOV, ve vazbě na polní účelovou cestu a ZÚ, ZPF III.
třídy ochrany, plocha vytváří zbytkové území mezi ZÚ u ČOV, doporučeno buď dle skutečného stavu
opravit hranici ZÚ (manipulační plocha DS –stav) nebo rozšířit plochu Ú/Z-D1 až k hranici ZÚ u ČOV
na levý břeh Útvinského potoka
- Ú/Z-D2 – vazba na ZÚ a polní účelovou cestu, ZPF III. třídy ochrany, bez zbytkových ploch ZPF
- Ú/Z-D3 – přeložka silnice II/179, dle ÚPD došlo k posunutí dopravního koridoru, vazba na plochu
bydlení Ú/Z-B3 a zeleň Ú/Z-P6, veřejně prospěšná stavba dle ZÚR KK, bez navýšení krajinné
fragmentace a bez zbytkových ploch ZPF
- Ú/Z-D4 – prodloužení vzletové a přistávací plochy ve vazbě na přeložku silnice I/20, zbytkové území
ZPF uprostřed ostatní plochy
- Ú/Z-VS2 – jediná výrobní plocha v obci, ve vazbě na ZÚ a místní komunikaci, bez zbytkových ploch
ZPF, snížení krajinné fragmentace, zábor II. třídy ochrany, plochu nelze umístit jinam, vazba na
stávající výrobní zónu Útvina, na základě posudku SEA byla celá jižní plocha Ú/Z-VS1 zcela zrušena
- Ú/P-B1 – přestavba zahrádek v ZÚ u bytových domů, řešeno v ÚPD, částečně na ostatních
plochách, zbytkové zahrady
* Sídlo Chylice
- CH/Z-B1 – proluka v ZÚ, bez záboru ZPF na ostatních plochách
- CH/Z-B2 – proluka v ZÚ, bez záboru ZPF na ostatních plochách
- CH/Z-V1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, zbytkové plochy ZPF mezi ostatními pozemky, ZPF V.
třídy ochrany
- CH/Z-V2 – rozšíření zemědělského areálu ve vazbě na stávající funkční farmu a její ZÚ, bez
zbytkových ploch ZPF, snížení fragmentace krajiny, zábor 0,81 orné půdy v I. třídě ochrany
* Sídlo Svinov
- Sv/Z-R1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, bez záboru ZPF na ostatních plochách
-Sv/Z-R2 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, bez záboru ZPF na ostatních plochách
- Sv/Z-R3 – vazba na ZÚ, bez zbytkových ploch ZPF, rozšíření rekreační části sídla, zábor 0,8 ha TTP
ve III. třídě ochrany, bez navýšení krajinné fragmentace
- Sv/Z-S1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, zbytkové území 0,05 ha TTP ve III. třídě ochrany
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* Sídlo Český Chloumek
- ČCH/Z-B1 – plocha v centru sídla, zbytkové území TTP mezi ZÚ a průjezdnou silnicí, 0,8 ha v I. třídě
ochrany, ve vazbě na celkovou koncepci rozvoje sídla, snížení krajinné fragmentace, na základě
posudku SEA nelze využít plochy v ZÚ
- ČCH/Z-B2 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, na ostatní ploše bez záboru ZPF
- ČCH/Z-B3 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, na ostatní ploše bez záboru ZPF
- ČCH/Z-P1 – centrální park ve vazbě na ZÚ, 0,4 ha TTP v I. třídě ochrany, ve vazbě na celkovou
koncepci rozvoje sídla, snížení krajinné fragmentace, na základě posudku SEA nelze využití plochy
v ZÚ
-ČCH/Z-S2 – částečně dostavba ZÚ s přesahem do zbytkových ploch ZPF ve vazbě na silnici,
částečně i na ostatní ploše, snížení fragmentace ZPF, zábor 0,42 ha TTP I. třídy ochrany
- ČCH/Z-S3 – částečně dostavba ZÚ, zbytkové území ZÚ dnes nevyužívané k zemědělské výrobě,
vazba na

ZÚ a průjezdnou silnici, zábor 0,37 ha TTP v I. třídě ochrany, ve vazbě na celkovou

koncepci rozvoje sídla, snížení krajinné fragmentace, na základě nového vyjádření DO ochrany ZPF
z 26.7.2011 byly vypuštěny zahrady p. p. č. 18, 20/1, 20/2, 20/3
- ČCH/Z-S4 – zbytkové území ZPF mezi silnicí a sídlem, zábor 0,65 ha TTP na I. třídě ochrany
- ČCH/P-S1 – přestavba zemědělské farmy v ZÚ s přesahem do kulturní krajiny s vazbou na silnici,
snížení fragmentace ZPF, zbytkové plochy ZPF mezi ZÚ a silnicí, zábor 0,49 ha TTP I. a II. třídy
ochrany
* Sídlo Přílezy
- P/Z-B1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ s využitím ostatní plochy, zbytkové plochy ZPF V. třídy
ochrany
- P/Z-B2 – vazba na ZÚ, 2,47 ha ZPF IV. a V. třídy ochrany, ZPF mezi dvěma polními cestami, bez
navýšení krajinné fragmentace, plocha byla zmenšena
- P/Z-S1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, 0,1 ha TTP II. třídy ochrany, zbytkové území ZPF
- P/Z-S4 – dostavba nevyužitého území v ZÚ bez záboru ZPF na ostatních plochách, plocha byla
zmenšena
- P/Z-D1 – vzletová a přistávací dráha ve vazbě na přeložku I/20, na ostatních plochách bez záboru
ZPF
- P/Z-V1 – rozšíření stávajícího funkčního zemědělského areálu ve vazbě na ZÚ, bez navýšení
krajinné fragmentace, ve vazbě na obnovenou záhumenkovou cestu, zábor 1,2 ha TTP II. třídy
ochrany, plochu nelze umístit jinam
- P/P-P1 – obnova záhumenkové cesty v ZÚ bez záboru ZPF
* Sídlo Sedlo
- Se/Z-B1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ bez záboru ZPF na ostatních plochách
- Se/Z-B2 – dostavba nevyužitého území v ZÚ bez záboru ZPF na ostatních plochách
- Se/Z-B3 – dostavba nevyužitého území v ZÚ zejména na ostatních plochách, zábor zbytkového
území ZPF 0,05 ha v V. třídě ochrany
- Se/Z-B4 – vazba na ZÚ, zábor 0,5 ha TTP V. třídy ochrany, bez navýšení krajinné fragmentace
- Se/Z-S1 – dostavba nevyužitého území v ZÚ, zahrada 0,2 ha III. třídy ochrany a ostatní plocha,
zbytková plocha ZPF
- Se/Z-V1 – rozšíření stávající zemědělské funkční farmy ve vazbě na ZÚ, na ostatních plochách bez
záboru ZPF
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Ochrana horninového prostředí

Na území obce Útvina se nacházejí:
- chráněné ložiskové území č.14640000 Přílezy, surovina živcové suroviny, vytěženo
Tento CHLÚ leží mimo veškeré rozvojové plochy a koridory dle řešení ÚP Útvina.



Závěr

Z výše uvedeného podrobného rozboru jasně vyplývá, že navržený komplexní rozvoj území a s tím
související navržený bilancovaný zábor ZPF v rozsahu 42,0 ha je zcela odůvodněný, přiměřený a
odpovídá úloze a postavení obce Útvina ve struktuře osídlení Karlovarského kraje.
Navržený zábor ZPF v rozsahu 42,0 ha ZPF nezhorší podmínky zemědělské prvovýroby na území
obce Útvina ani nebude znamenat zhoršení životního prostředí na území obce. Stávající živočišné
provozy v Útvině, Sedle a Chylicích jsou návrhem ÚP zachovány.

153

ÚZEMNÍ PLÁN ÚTVINA

9.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
A. Nadmístní zájmy
ÚP řeší jako nadmístní zájmy koridor pro přeložku silnice I/20 v úseku Žalmanov - Toužim ozn.D1 a
to v souladu s požadavky ZÚR KK. Na tuto trasu silnice nebyla dosud zpracována žádná projekční
dokumentace ani posudek EIA. Z toho důvodu požadovalo ŘSD ČR vymezit pro tuto přeložku silnice
I/20 koridor v šířce OP silnice I.třídy tzn. v šířce 100m. Dle tab. č.0, str.1 - 5, tab.č. 5.1., 5.2., 6
přiložených kapitole odůvodnění č.9.1. zabírá tato nadmístní plocha D1 území o rozloze 102,86ha. Při
realizaci vlastní stavby přeložky silnice I/20 bude však zabíráno území v š. 25-28 m, což představuje
zábor území pouze 25 – 28 % oproti řešenému záboru území dle návrhu ÚP.
Návrh ÚP pro dopravní koridor nadmístního významu D1 zabírá tyto lesní pozemky:
2

2

2

k.ú. Chylice: ppč. 757/4, 141m , Lesy ČR; 757/1, 2.807m , Obec Útvina; 757/3, 1.017m , Lesy ČR;
2

2

2

2

757/2, 359m , Obec Útvina; 741/1, 5.792m , Lesy ČR; 756, 2.321m , Obec Útvina; 496/2, 381m ,
2

2

2

Obec Útvina; 496/1, 3.788m , Obec Útvina; 496/3, 1.139m , Lesy ČR; 741/3, 1.479m , Obec Útvina;
2

488/2, 1.871m , Obec Útvina
-----------------------------------------------------------------------------------------Celkem:

státní lesy: 8.089m

2
2

obecní lesy: 13.006m
------------------------------------------------------------------------------------------2
Celkem:
21.095m = 2,1ha
Jedná se o hospodářské lesy.
Navrhovaný zábor PUPFL pro nadmístní rozvojovou plochou D1 je řešen v grafické části odůvodnění
návrhu ÚP na v.č.3, v detailu na v.č. 3c. Z této grafické přílohy je patrné , že řešený zábor PUPFL
v rozsahu 2,1ha představuje okrajové partie lesa.
Navrhovaný zábor 2,1ha PUPFL neovlivní negativně ekologickou stabilitu území ani celistvost
lesního porostu.
B. Místní zájmy
Rozvojové plochy pro místní zájmy dle ÚP nezabírají žádné PUPFL. ÚP pro místní zájmy respektuje
PUPFL jako nezastavěné území kulturní krajiny.
Na území obce se nevyskytují žádné sportovní plochy umístěné na PUPFL, žádné objekty pro
rodinnou rekreaci na PUPFL. ÚP takové aktivity nenavrhuje.
ÚP nenavrhuje žádnou plochu k zalesnění.
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10 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitku podal/a:
1. Milan Tomeček,
Pod Rybníkem
156, 362 11
Jenišov
doručeno dne
15.5.2012

2. Eva a Milan
Tomečkovi,
Útvina 60
doručeno dne
21.3.2012

3. Monika
Tomečková,
Klostermanova
12,

Obsah námitky:
Jako vlastník pozemku parc.č. 11/6 v k.ú. Český Chloumek podávám
námitku a žádám o přebonitování pozemků a zařazení do plánu jako
rozvojová plocha k výstavbě rodinného domu k trvalému bydlení.
Plocha již dříve byla zastavěna (viz příloha historická mapa).
Výstavbu RD plánuji do dvou let. Připojení k hl. řadu vody a elektriky
je v dosahu 15 m.

Rozhodnutí o námitce/odůvodnění:
Námitce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Územní plán vymezuje pozemek parc.č. 11/6 v katastrálním
území Český Chloumek jako plochy smíšené obytné
venkovského typu (Sv), které jsou určeny pro bydlení v rodinných
domech.
Bonita zemědělského půdního fondu zapsaná v katastru
nemovitostí je pro posuzování záborů ZPF závazný údaj. Vedení
celostátní databáze BPEJ je zajišťováno Ministerstvem
zemědělství prostřednictvím odborné organizace.
Bonitu zemědělské půdy může prověřit pouze tato odborná
organizace.

Jako vlastník pozemků parc.č. 11/4 a 11/5 v k.ú. Český Chloumek
Námitce se vyhovuje částečně.
podávám námitku a žádám o přebonitování pozemků a zařazení do
plánu jako rozvojová plocha k výstavbě rodinného domu k trvalému
Odůvodnění:
bydlení. Plocha již dříve byla zastavěna (viz příloha historická mapa).
Územní plán vymezuje pozemky parc.č. 11/4 a 11/5
v katastrálním území Český Chloumek jako plochy smíšené
obytné venkovského typu (Sv), které jsou určeny pro bydlení
v rodinných domech.
Bonita zemědělského půdního fondu zapsaná v katastru
nemovitostí je pro posuzování záborů ZPF závazný údaj. Vedení
celostátní databáze BPEJ je zajišťováno Ministerstvem
zemědělství prostřednictvím odborné organizace.
Bonitu zemědělské půdy může prověřit pouze tato odborná
organizace.
Jako vlastník pozemků parc.č. 18, 20/1 a 20/2 v k.ú. Český Chloumek
podávám námitku (podle zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon) a
žádám o zahrnutí pozemků do územního plánu a to jako plochu
smíšenou obytnou venkovského typu. Pozemek je zasíťovaný

Podaná námitka Moniky Tomečkové byla vyhodnocena jako
připomínka, protože nenaplňovala ustanovení § 52 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon) v platném znění („Námitky proti návrhu
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doručeno dne
16.5.2012
4. Martin Novák,
Poštovní 645,
Horní Slavkov
doručeno dne
21.5.2012
5. Jana Málková,
Přílezy 42, 364 01
Toužim
doručeno dne
17.6.2012

(elektrika a hlavní řad vody vede přes uvedené pozemky).
Pozemky jsem koupila od restituentů a obce za účelem výstavby
rodinného domu k trvalému bydlení.
Plocha byla vždy součástí obce – v minulosti byla zastavěna (viz
historická mapa). V současné době pozemek čistím, udržuji a
připravuji projekt k výstavbě.
Jsem vlastníkem pozemku p.č. 1100/53v k.ú. Útvina a požaduji, aby
plocha „rekreace na plochách přírodního charakteru“ - její funkční
využití umožňovalo umístění stavby pro rekreaci do 50 m2 a stavby
hospodářského zázemí pro údržbu rybníka do 50 m2.
Odůvodnění:
Máme zájem na dotčeném pozemku postavit chatu a objekt za
účelem údržby rybníka. Věc byla předem projednána se starostkou
obce a pořizovatelem
Vážení, podle informací uvedených na webových stránkách obce se
mi zdá, že v návrhu Územního plánu obce Útvina se jedná také o
záměru obnovy cesty přes pozemky č. 44/1 a 44/2 v k.ú. Přílezy. Tyto
pozemky zcela bezprostředně sousedí se stavbou mého rodinného
domu (čp. 42, parc. st. 51, 85 a apr. 892/2). Jeden z pozemků
dotčených územním plánem (obnova cesty je oplocen a žádná cesta
tudíž nevede. Dle výpisu z katastru nemovitostí není na uvedených
pozemcích žádné věcné břemeno, které by ukazovalo na existenci
jakékoliv cesty.

územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti.“).

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Funkční využití plochy rekreace na plochách přírodního
charakteru RP je upraveno. Do odstavce B. „přípustné využití“ je
doplněn bod č. 10 - stavby k rodinné rekreaci do 50 m2 a bod č.
11 – stavby hospodářského zázemí do 50 m2. V odstavci D.
„nepřípustné využití“ je vypuštěn bod č. 2.
Námitce č. 1 se vyhovuje.
Odůvodnění:
Navržená veřejně prospěšná stavba „ PPK5 veřejné prostranství
s místní komunikací jako obnova záhumenkové cesty mezi
silnicemi II./179 a III./1792“ je ukončena na spojnici
severovýchodního rohu pozemku parc. č. 892/2 a
severozápadního rohu pozemku 44/1 v k.ú. Přílezy.

S vybudováním takové cesty zásadně nesouhlasím, neboť by vedla
těsně kolem stěny mého domu (nulová vzdálenost). Vzhledem
k existenci sousední farmy a především vzhledem k další plánované
výstavbě podnikatelských staveb zemědělské výroby na pozemcích
za mým domem (záměr rozšíření zastavitelných ploch dle
schvalovaného územního plánu) se obávám, že by tudy projížděla
těžká technika, což by mohlo vést k narušení statiky mého domu,
k jeho poškozování a ke zhoršení stávající kvality bydlení. Současná
cesta končí za mým domem, je plně funkční a využívá ji především
k ní přilehlá zemědělská farma ke své činnosti. Veškeré další
pozemky k této cestě přilehlé jsou perfektně přístupné z jiného směru,
není tedy účelné, aby se cesta jakýmkoliv způsobem upravovala,
navíc za obecní prostředky. Stávající cesta navíc vede těsně kolem
obytných budov, což by se plánovanou úpravou zásadně změnilo.
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S plánovaným vedením uvedené cesty kolem mého domu zásadně
nesouhlasím.
Moje druhá námitka se týká rozšíření zastavitelných ploch na
pozemek parc. č. 892/3, který přímo sousedí se zahradou mého
rodinného domu (s mým pozemkem parc. č. 892/2 v kú Přílezy).
Uvedený sousední pozemek je po dlouhé roky využíván jen jako
zemědělská půda/louka a obávám se, že vybudování podnikatelských
staveb zemědělské výroby v těsném sousedství mého domu by
znamenalo značné zhoršení kvality bydlení. Obávám se zejména
případného obtěžování hlukem a zápachem z podnikatelské činnosti.
Navrhuji tedy, aby bylo v územním plánu přijato řešení, které
zabezpečí, že nedojde ke stavbě zemědělské výroby v takové
blízkosti, která by měla vliv na zhoršení podmínek pro bydlení (např.
posunutí hranice zastavitelnosti dále od mého pozemku, či jakési
ochranné pásmo od budov určených k bydlení).

Námitce č. 2 se nevyhovuje.

Odůvodnění:
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území.
Sídlo Přílezy si zachovává zemědělský charakter. Plochy
zemědělské výroby (Vz) jsou navrženy v návaznosti na přilehlé
zemědělsky využívané plochy. Problematika umisťování objektů
a provozů, které by měly negativní vlivy na své okolí, je řešena
zvláštními právními předpisy. Dle vyjádření orgánu ochrany
veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Karlovarského
kraje) nebyl v předloženém řešení shledán rozpor s požadavky
Tento můj dopis, prosím, považujte za oficiální námitky vůči
předpisů platných pro oblast ochrany veřejného zdraví. Územní
schvalovanému Územnímu plánu obce Útvina. Prosím též o písemné
plánování vymezuje zastavitelné plochy s rozdílným způsobem
vyjádření obce, jaký je plánovaný záměr ohledně uvedené cesty.
využití území a stanovuje podmínky pro prostorové uspořádání
území s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
Konkrétní umístění jednotlivých objektů je následně posuzováno
v rámci postupů dle zákona č. 183/2006 S., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
a to v územním řízení.
6. Růžena Pízová,
Přílezy 34, 364 01
Toužim
doručeno dne
19.6.2012

Vážení, z informací uvedených na webových stránkách obce jsem
zjistila, že v návrhu Územního plánu obce Útvina se jedná také o
pozemku č. 44/2 v k.ú. Přílezy, jehož jsem vlastníkem. Zdá se mi, že
obec zamýšlí přes můj pozemek vést cestu. Pro vedení cesty přes
můj pozemek, který již vlastním řadu let (nejméně 15 let je pozemek
oplocen stávajícím plotem), neexistuje žádný důvod. Veškeré okolní
pozemky jsou zcela dostupné z opačného směru. Na mém pozemku
není žádné věcné břemeno, které by ukazovalo na nějakou existenci
přístupové cesty. S plánovaným vedením cesty přes můj pozemek
zásadně nesouhlasím.

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Navržená veřejně prospěšná stavba „ PPK5 veřejné prostranství s
místní komunikací jako obnova záhumenkové cesty mezi silnicemi
II./179 a III./1792“ je ukončena na spojnici severovýchodního rohu
pozemku parc. č. 892/2 a severozápadního rohu pozemku 44/1 v k.ú.
Přílezy.

Nevidím důvod, proč by měla obec v územním plánu zahrnovat můj
pozemek mezi pozemky dotčené veřejně prospěšnou stavbou a proč
by měla vůbec plánovat vedení cest přes soukromé pozemky.
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11 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínku podal/a: Obsah připomínky:
1. Monika
Tomečková,
Klostermanova
12,
301 00 Plzeň

doručeno dne
16.5.2012

Jako vlastník pozemků parc.č. 18, 20/1 a 20/2 v k.ú. Český Chloumek
podávám námitku (podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a
žádám o zahrnutí pozemků do územního plánu a to jako plochu
smíšenou obytnou venkovského typu. Pozemek je zasíťovaný
(elektrika a hlavní řad vody vede přes uvedené pozemky).
Pozemky jsem koupila od restituentů a obce za účelem výstavby
rodinného domu k trvalému bydlení.
Plocha byla vždy součástí obce – v minulosti byla zastavěna (viz
historická mapa). V současné době pozemek čistím, udržuji a
připravuji projekt k výstavbě.

Vyhodnocení:
Připomínce se vyhovuje částečně.
Vyhodnocení:
V návrhu územního plánu jsou pozemky parc.č. 20/1 a 20/2
v katastrálním území Český Chloumek vymezeny jako plochy
bydlení venkovského typu.
Pozemek parc.č.v18 v k.ú. Český Chloumek je vymezen jako
plochy zemědělské (NZ).
Během projednávání návrhu Územního plánu Útvina došlo ke
změně druhu pozemků parc.č. 20/1 a 20/2 v k.ú. Český
Chloumek z trvalého travního porostu na ostatní plochy.
Bylo zjištěno, že se změnou druhu pozemků souhlasil orgán
ochrany ZPF Magistrátu města Karlovy Vary, a to zejména na
základě zjištění, že se jedná o pozemky v intravilánu obce a že
na těchto pozemcích byla v minulosti zástavba zemědělských
usedlostí.
Souhlas se změnou druhu pozemků dále vyslovil Městský úřad
Toužim, stavební úřad sdělením ze dne 13.8.2012 pod č.j.
Výst/E/02981/12. Nový způsob využití je zapsán v evidenci
Katastru nemovitostí.
Dotčený orgán ochrany ZPF, Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, k zařazení těchto
pozemků do návrhu ÚP Útvina jako zastavitelných ploch nemá
námitky.
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B. Grafická část odůvodnění Územního plánu Útvina:
v. č. 1 Koordinační výkres

M 1:10 000

v. č. 1.a Koordinační výkres – detail obce Útvina

M 1:2 880

v. č. 1.b Koordinační výkres - detaily sídel Sedlo, Přílezy,Chylice, Svinov a Český
Chloumek

M 1:2 880

v. č. 2 Širší vztahy

M 1:50 000

v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

M 1:10 000

v. č. 3.a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail obce Útvina

M 1:2 880

v. č. 3.b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detaily sídel Sedlo, Přílezy,
Chylice, Svinov a Český Chloumek

M 1:2 880

v. č. 3.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail rozv. pl. D1, P/Z-D1,
Ú/Z-D4

M 1:2 880

SCHÉMA:
A.1 Krajina – ÚSES

M 1:10 000

A.2. Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana

M 1:10 000

B Dopravní řešení

M 1:10 000

C.1 Vodní hospodářství – zásobování vodou

M 1:10 000

C.2 Vodní hospodářství – odkanalizování

M 1:10 000

D.1. Zásobování energiemi – elektrorozvody, spoje

M 1:10 000

D.2 Zásobování energiemi - plyn

M 1:10 000
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Poučení:
Proti Územnímu plánu Útvina vydanému formou opatření obecně povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

..............................................
Milan Větrovec
Místostarosta obce

...................................................
Ing. Lenka Straková
Starostka obce
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Seznam zkratek:
ZÚR KK – zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
ÚPN SÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚP - územní plán
US - urbanistická studie
ZÚ - zastavěné území
P+R - průzkumy a rozbory
DO - dotčený orgán
ZÚR - zásady územního rozvoje
PÚR ČR 2008 - Politika územního rozvoje České republiky 2008
ÚAPO - územně analytické podklady obce
RD - rodinný dům
ÚSES - územní systém ekologické stability
VKP - významný krajinný prvek
BK - biokoridor
BC - biocentrum
LOK - lokální
REG - regionální
FUN - funkční
BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky
OP - ochranné pásmo
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSOV - čerpací stanice odpadních vod
ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot
TS - trafostanice
VTL plynovod - vysokotlaký plynovod
STL plynovod - středotlaký plynovod
RS - regulační stanice
VPS - veřejně prospěšná stavba
VPO - veřejně prospěšná opatření
KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
ÚR - územní rozhodnutí
SP - stavební povolení
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
ZPF - zemědělský půdní fond
DUR - dokumentace k územnímu řízení
k.ú. - katastrální území
CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod
OP II. stupně IIB PLZLM K. Vary - ochranné pásmo II. stupně IIB přírodního léčebného zdroje
lázeňského místa Karlovy Vary
SVŽ – skupinový vodovod Žlutice
URÚ – udržitelný rozvoj území
CHKO – chráněná krajinná oblast
CHLÚ – chráněná ložisková území

161

