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Obec Valeč
____________________________________________________________
Č. j. : ……………..

Ve Valči dne …...……
ÚZEMNÍ PLÁN

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

vydává
Územní plán Valeč
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a) Vymezení zastavěného území ........................................................................................................... 9
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ........................................................ 9
c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně ...................................................................................................................................................... 9
d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umísťování ....................................... 16
e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
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h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
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Definice používaných pojmů v ÚP Valeč:
Hladina zástavby (výšková hladina) je pomyslná rovina vedená nejvyššími body převládající
zástavby s vyloučením excesů – místních dominant (v členitém terénu se místo roviny jedná spíše o
zborcenou plochu). Je dána převládajícím počtem podlaží v charakteristickém vzorku zástavby v dané
lokalitě.
Dodržení celkové hladiny zástavby je požadavek neumisťování staveb, které by nad hladinu
zástavby výrazně vyčnívaly svou výškou.
Silueta sídla je obrys sídla proti obloze.
Ochrana (nenarušení) siluety sídla je vyloučení umisťování staveb, které by změnily siluetu sídla
v tomto případě se jedná i o vyloučení umisťování nových dominant.
Struktura zástavby:
1. Plošná zástavba izolovanými rodinnými domy (typ „zahradní město“) je tvořena samostatně
stojícími rodinnými domy se zahradou; zahrada obklopuje dům ze všech čtyř stran, jednotlivé
pozemky rodinných domů na sebe navazují.
2. Řadová zástavba je typem zástavby, kdy se domy řadí těsně vedle sebe, sledují uliční čáru a
obvykle sdílejí nosné zdi se sousedním domem.
3. Uliční venkovská zástavba je zástavbou s převládajícím řazením objektů podél ulic, a to jak delší
stranou rovnoběžně s ulicí, tak delší stranou kolmo k ose ulice. Domy vytvářejí uliční čáru, mohou
být řazeny těsně vedle sebe nebo s mezerami.
Měřítko zástavby určuje poměr velikosti prvků zástavby k celku, a to jak poměr velikosti stavebních a
architektonických prvků stavby ke stavbě jako celku, tak poměr velikosti jednotlivých staveb k velikosti
stavebního soubor. Zachování měřítka zástavby je požadavkem nenarušení těchto poměrů.
Orientace objektů podle převažující konvence v půdoryse sídla (okapová, štítová) vyjadřuje
skutečnost, že stavby tradičního typu se sedlovou střechou jsou v obcích se zachovalou strukturou
původní zástavby orientovány buď okapem rovnoběžně s ulicí, nebo štítem rovnoběžně s ulicí.
Půdorysná skladba zástavby zahrnuje umístění (polohu) jednotlivých objektů ve vztahu k jejich
parcele jako celku, dále ve vztahu k sousedním objektům (pravidelnost řazení, vzájemné rozestupy) a
přirozeně i ve vztahu k veřejné komunikaci či prostoru ( orientace staveb). Zahrnuje rovněž charakter
uspořádání parcely co do skladby jednotlivých objektů domu či usedlostí a také míru zastavěnosti
parcely.
Hmotová skladba zástavby zahrnuje zejména počet podlaží a tvar, sklon a orientaci střech. Je úzce
spojena s vlastní půdorysnou skladbou zástavby a zásadním způsobem podmiňuje charakter prostorů
sídla a je pro jeho vnímání rozhodující, neboť samotný půdorys je vlastně pouhým abstraktním
průměrem zástavby a prostorů do území a jako takový není bezprostředně vnímán.
Tradiční venkovská architektura vychází z tradičního hmotového řešení domů v regionu, které
charakterizují delší hladké hmoty domů bez arkýřů, sedlová střecha s vyloučením použití ploché
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střechy, vlastní osazení nadzemního podlaží domů bezprostředně nad terénem (s podlahou ve výšce
30 – 50 cm) a rovněž tak i s umístěním vstupu do domů z podélných průčelí domů s vyloučením
umístění vstupu do štítové stěny domů.
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.
Drobná výroba:
Rozumí se objekty výrobního zařízení malého rozsahu co do zastavění pozemku, počtu
zaměstnanců a objemu přepravy.
2

O objekt drobné výroby zařízení jehož plocha celkem ve všech podlažích nepřesahuje 200 m .
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,
rozcestníky, studánky
Zahrádkové chatky:
Menší stavby k rodinné rekreaci limitovaných půdorysných i objemových parametrů určené
k rekreačnímu a oddychovému pobytu městských obyvatel v přírodě, zejména o víkendech a ve dnech
volna.
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.
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Regulativy prostorového využití:
1. koeficient míry využití území - udává maximální procentní podíl zastavěné plochy pozemku nebo
pozemků k celkové ploše území.
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.).
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

200 m , s výjimkou rušících zařízení.
Stavby pro malochov drobných hospodářských zvířat:
Malochovem drobných hospodářských zvířat se rozumí chov určený pro vlastní spotřebu, negativní
účinky a vlivy na okolí nesmějí překročit přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro
vymezenou lokalitu. Drobným hospodářským zvířetem se rozumí hospodářské zvíře do hmotnosti 25
kg.
Stavby pro malochov hospodářských zvířat :
Malochovem hospodářských zvířat se rozumí chov do 25 kusů trvale ustájených zvířat, negativní
vlivy na okolí nesmějí překročit přípustnou míru danou hygienickými předpisy. Hospodářským zvířetem
se rozumí hospodářské zvíře s hmotností nad 25kg.
Volnočasové aktivity
Jedná se o aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel výchovné, vzdělávací, vědomostí, rekreační
a sportovní.
Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality:
Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují
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- 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.
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a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území Valeč (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15.09.2012. Hranice ZÚ je
zakreslena na všech výkresech grafické části Územního plánu Valeč (dále jen ÚP) kromě v. č. 3
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000 a na všech výkresech grafické
části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.

b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
 Koncepce rozvoje území obce Valeč se nemění. Rozvoj území bude soustředěn zejména do
samotné obce Valeč, ostatní izolovaná sídla budou rozvíjena diferencovaně. Žádná dvě sídla ani
místní části nebudou spolu vzájemně propojena.
 V kulturní krajině je řešen koridor technické infrastruktury pro sledovaný záměr staveb technické
infrastruktury v šířce 100 m jihovýchodním směrem jako upřesnění VPS E.04 dle ZÚR KK a koridor
technické infrastruktury pro trasu VTL plynovodu v šířce 50 m ze správního území obce Lubenec
napojeného na VTL plynovod u Drahonic jako upřesnění VPS P.02 dle ZÚR KK.

c)

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
c) 1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
 Na území obce jsou řešeny rozvojové plochy, na kterých je navržena změna způsobu jejich využití,
jako zastavitelné plochy Z, jako plochy přestavby P nebo jako plochy změn v krajině K.
 Centrem území zůstává obec Valeč, která se bude i nadále rozvíjet jako polyfunkční obytně
obslužná obec, zajišťující svým obyvatelům podmínky pro bydlení, služby, rekreaci a přiměřené
pracovní příležitosti.
 Zároveň budou na území obce vytvořeny podmínky pro souběžný rozvoj cestovního ruchu na
rozvojových plochách smíšených obytných.
 Obec Valeč se bude rozvíjet zejména dostavbou proluk v ZÚ a dále jihovýchodním směrem. Hlavní
důraz rozvoje je zaměřen na plochy bydlení a plochy smíšené obytné. Mimo tyto plochy se rozvoj
obce Valeč soustřeďuje na plochy smíšené nezastavěného území rekreačního charakteru, plochy
veřejných prostranství.
 V sídle Velký Hlavákov jsou navrženy plochy smíšené obytné a plochy technické infrastruktury.
 V sídle Jeřeň jsou navrženy plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy veřejných prostranství,
plochy rekreace, plochy výroby a skladování a rovněž plochy smíšené výrobní ve II. etapě.
 V sídle Kostrčany jsou navrženy plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy veřejných
prostranství, plochy rekreace.
 V sídle Nahořečice jsou navrženy plochy bydlení, plochy veřejných prostranství.
 Plochy přestavby jsou navrženy pro bydlení a smíšené bydlení ve Valči a v Jeřeni.
 V kulturní krajině je vymezen ÚSES, jsou navržena opatření k založení nefunkčních prvků ÚSES,
je zvýšen rekreační potenciál území, jsou obnoveny vodní nádrže a navržena opatření ke zvýšení
retence území a protierozní opatření.
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c) 2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
 Půdorysné a hmotové řešení nové zástavby v řešeném území bude korespondovat s historickou
hmotovou strukturou a parcelací obce a jednotlivých sídel.
 Navržená zástavba v řešeném území bude respektovat stávající výškovou hladinu, nebude
vytvářet nové výškové ani hmotové dominanty území a nebude narušovat dochovanou siluetu
sídel. Nová zástavba zároveň nepřesáhne měřítko tradiční zástavby.
 Historická půdorysná struktura obce Valeč nebude měněna. V centrální části obce Valeč
v plochách smíšených obytných městských bude nová zástavba navazovat na strukturu stávající
řadové zástavby a bude doplňovat její chybějící články. Svým hmotovým řešením, umístěním na
parcele včetně orientace bude nová zástavba vycházet ze stávající historické hmotové a
půdorysné skladby zástavby. Dostavba proluk v řadové zástavbě obce nebude narušovat celistvost
uličních front.
 Na zastavitelných plochách bydlení ve Valči bude uplatněna plošná zástavba s izolovanými
rodinnými domy se zahradou s nepřípustným umisťováním objektů do hloubky parcel mimo uliční
frontu. Rodinné domy v těchto plochách budou orientovány podle převažující okapové konvence
v půdoryse obce. Hmotové řešení nových rodinných domů bude sledovat výraz tradiční venkovské
architektury.
 V ostatních sídlech naváže nová zástavba na stávající uliční venkovskou zástavbu s izolovanými
domy na pozemcích. Svou orientací a hmotovým řešením se navrhovaná zástavba přizpůsobí
stávajícímu charakteru zástavby vždy v jednotlivých sídlech.
 Nová zástavba bude umisťována zejména do proluk v ZÚ a dalších dnes nevyužitých ploch v ZÚ.
 Panelové bytové domy ve Valči a Kostrčanech budou revitalizovány bez možnosti nástavby dalších
podlaží.
 Dominanta staveb zámku Valeč a zámeckého kostela Nejsvětější Trojice bude zachována. Kostel
Narození sv. Jana Křtitele na Náměstí ve Valči zůstane i nadále lokální dominantou uplatňující se
zejména v průhledech ulic. Dominanta kostela sv. Václava v Nahořečicích bude zachována a
podpořena revitalizací přilehlého veřejného prostranství s veřejnou zelení. Dominanta stavby
rekreačního střediska v Kostrčanech nebude dále podporována.
 Záhumenkové cesty budou obnoveny jako místní obslužné komunikace pro zastavitelné plochy.
Centrální dosud nezastavěné návsi v sídlech budou respektovány jako veřejná prostranství. Bude
zohledněna městská památková zóna Valeč a krajinná památková zóna Valečsko.
 V krajině nebudou vytvářeny nové samoty ani izolovaná zástavba.
 Fotovoltaické panely je možno situovat na střechy nebo fasády staveb mimo území městské
památkové zóny Valeč.
 Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou
v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní
funkce území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle
stavebního zákona, v platném znění.
 Stavby a zařízení umisťovat – tzn. povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich
užívání – a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu s regulačními podmínkami ploch
s rozdílným využitím.
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c) 3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
 V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění území,
M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000.
 ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy ve dvou etapách a to zejména jako dostavbu
proluk a dalšího nevyužitého území v ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny:
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 Zastavitelné plochy
OBEC VALEČ
označení

popis plochy

plochy

katastrální
území

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

I. ETAPA
Obec Valeč
Z8
Z9
Z10
Z12
Z13
Z14
Z15

plocha bydlení na východě obce
plocha smíšená obytná jako dostavba
nevyužitého území naproti ZŠ a MŠ
plocha bydlení v lokalitě Hřbitov – jih
plocha smíšená obytná jako rozšíření stávající
zástavby v ulici Široká
plochy smíšené obytné jako dostavba
nevyužitého území v ulici Široká
plochy bydlení jako dostavba proluk v ZÚ na
jihozápadě obce
plocha smíšená obytná jako dostavba
nevyužitého území na Náměstí
veřejné prostranství s veřejnou zelení

Z16

charakteru parku okolo bývalé budovy špitálu
jižně pod zámkem

Z17

plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště u
fotbalového hřiště na západě obce
plocha výroby a skladování pro zemědělskou

Z18

výrobu – zpracování mléka na severním okraji
obce

Z19

plocha bydlení jako dostavba lokality Šmídovna

Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách
Valeč v

Valeč

Bydlení – BV – 0,25 ha

Valeč

Smíšené obytné – SM – 0,54 ha

Valeč

Bydlení – BV – 1,66 ha

Valeč

Smíšené obytné – SM – 0,21 ha

Valeč

Smíšené obytné – SM – 0,11 ha

Valeč

Bydlení – BV – 0,28 ha

Valeč

Smíšené obytné – SM – 0,11 ha

Valeč

Veřejná prostranství – ZV – 1,02 ha

Valeč

Dopravní infrastruktura – DS – 0,42 ha

Valeč

Výroba – VZ – 0,75 ha

Valeč

Bydlení – BV – 0,19 ha
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jihovýchodně od obce
Z44

plocha dopravní infrastruktury jako místní
komunikace v rozv.pl. Z10

Čechách
Valeč v
Čechách

Valeč

Dopravní infrastruktura – DS – 0,37 ha

Sídlo Jeřeň
Z20

plocha bydlení na severu sídla

Jeřeň

Jeřeň

Bydlení – BV – 0,38 ha

Z21

plocha rekreace v centru sídla

Jeřeň

Jeřeň

Rekreace – RI – 0,05 ha

Z22

veřejné prostranství s veřejnou zelení

Jeřeň

Jeřeň

Veřejná prostranství – ZV – 0,26 ha

Jeřeň

Jeřeň

Smíšené obytné – SV – 0,18 ha

Jeřeň

Jeřeň

Výroba – VZ – 0,31ha

Jeřeň

Jeřeň

Výroba – VZ1 – 0,72 ha

Jeřeň

Jeřeň

Veřejná prostranství – PX2 – 0,06 ha

Kostrčany

Kostrčany

Bydlení – BV – 0,42 ha

Kostrčany

Kostrčany

Rekreace – RH – 0,17 ha

Kostrčany

Kostrčany

Veřejná prostranství – PX2 – 0,10 ha

charakteru parku jako revitalizace návsi
Z23

plocha smíšená obytná na jihu sídla podél
silnice III/1944

Z24

plocha výroby a skladování pro zemědělskou
výrobu na jihovýchodě sídla

Z25

plocha výroby a skladování pro zemědělskou
výrobu na severovýchodě sídla

Z45

veřejné prostranství s veřejnou zelení
s ochrannou funkcí podél jižní strany rozv.pl.
Z24 na jihovýchodě sídla

Sídlo Kostrčany
Z26

plocha bydlení nad bytovými domy na severu
sídla

Z27

plocha rekreace jako rozšíření letního
rekreačního areálu

Z28

veřejné prostranství s veřejnou zelení
s ochrannou a izolační funkcí mezi rozvojovou
plochou Z27 a vodním zdrojem na severu sídla

Z29

plocha bydlení v centru sídla

Kostrčany

Kostrčany

Bydlení – BV – 0,11 ha

Z30

veřejné prostranství s veřejnou zelení

Kostrčany

Kostrčany

Veřejná prostranství – ZV – 0,13 ha

charakteru parku v centru sídla
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Z31

plochy smíšené obytné na jihozápadě sídla

Kostrčany

Kostrčany

Smíšené obytné – SV – 0,20 ha

Z32

plocha bydlení na jihozápadě sídla

Kostrčany

Kostrčany

Bydlení – BV – 0,13 ha

Z33

plochy smíšené obytné oboustranně podél

Kostrčany

Kostrčany

Smíšené obytné – SV – 0,63 ha

Nahořečice

Nahořečice

Technická infrastruktura – TI – 0,02 ha

silnice III/1944 na jihu sídla
Sídlo Nahořečice
Z34

plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu
pro pitnou vodu na severu sídla

Z35

plocha bydlení na východě sídla

Nahořečice

Nahořečice

Bydlení – BV – 0,13 ha

Z36

plocha bydlení na západě sídla

Nahořečice

Nahořečice

Bydlení – BV – 0,21 ha

Z37

veřejné prostranství s veřejnou zelení

Nahořečice

Nahořečice

Veřejná prostranství – ZV – 0,16 ha

Velký Hlavákov

Velký

charakteru parku před kostelem jako
revitalizace veřejného prostoru
Sídlo Velký Hlavákov
Z38

plocha smíšená obytná na severu sídla

Smíšené obytné – SV – 0,13 ha

Hlavákov
Z39

plocha smíšená obytná na západě sídla

Velký Hlavákov

Z40

plocha smíšená obytná jako dostavba

Velký Hlavákov

Velký

Smíšené obytné – SV – 0,31 ha

Hlavákov
nevyužitého území v jižní části sídla
Z41

plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu
plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu

Smíšené obytné – SV – 0,27 ha

Hlavákov
Velký Hlavákov

pro pitnou vodu na jihu sídla
Z42

Velký
Velký

Technická infrastruktura – TI – 0,08 ha

Hlavákov
Velký Hlavákov

pro pitnou vodu na jihovýchodě sídla

Velký

Technická infrastruktura – TI – 0,02 ha

Hlavákov

II. ETAPA
Sídlo Jeřeň
Z43

plocha smíšená výrobní na jihu sídla

Jeřeň

Jeřeň

Smíšená výroba – VS1 – 0,97 ha
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c) 4 PLOCHY PŘESTAVBY
V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000.
ÚP navrhuje na území obce tyto plochy přestavby v první etapě a to jako přestavbu dnes nefunkčních a nevyhovujících areálů v hranicích ZÚ.

 Plochy přestavby
označení

popis plochy

plochy

katastrální
území

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

I. ETAPA
Obec Valeč
P1

přestavba bývalých zemědělských objektů

Valeč v Čechách

Valeč

Smíšené obytné – SM - 0,87 ha

Valeč v Čechách

Valeč

Smíšené obytné – SV – 0,39 ha

Jeřeň

Jeřeň

Bydlení – BV – 0,61 ha

Jeřeň

Jeřeň

Smíšené obytné – SV – 0,17 ha

jižně pod zámkem na plochu smíšenou
obytnou
P2

přestavba severní části areálu bývalých
kasáren na plochu smíšenou obytnou

Sídlo Jeřeň
P3

přestavba chátrajícího a nevyužívaného
území na východě sídla na plochu bydlení

Místní část Kamýk
P4

přestavba chátrajícího zemědělského areálu
v centru místní části Kamýk na plochu
smíšenou obytnou
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c) 5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
 ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň (veřejnou zeleň) v zastavěném území a na
zastavitelných plochách a plochách přestavby jako součást ploch veřejných prostranství. Další
plochy v obci a v sídlech se zelení s omezenou možností přístupu jsou vymezeny jako plochy
zeleně.
 Jsou rozlišována veřejná prostranství se specifickým využitím – veřejná zeleň (PX1), veřejná
prostranství se specifickým využitím - ochranná a izolační zeleň (PX2) a veřejná prostranství veřejná zeleň - park (ZV).
 V grafické části ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, na v. č. 2
Hlavní výkres, M 1:5 000. Rozvojové plochy veřejných prostranství jsou zakresleny rovněž na v.
č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny. M 1:5 000 a v. č. 5 Výkres koncepce veřejné
infrastruktury, M 1:5 000.
 Ve Valči bude prostor jižně pod zámkem v okolí bývalého špitálu v Karlovarské ulici upraven jako
park. Obytná zeleň u bytových panelových domů v Růžové ulici bude revitalizována s důrazem na
funkci každodenní nepobytové rekreace se sportovním vyžitím. Vybrané dosud nezastavěné
zahrady na východním okraji zástavby Valče zůstanou i nadále bez zástavby.
 V Jeřeni bude revitalizována veřejná zeleň návsi včetně topolové aleje.
 V Kostrčanech bude vysázená veřejná zeleň s ochrannou funkcí mezi plochami rekreace a
technické infrastruktury pro vodní zdroj.
 V Nahořečicích bude revitalizována plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení u kostela sv.
Václava na místě sanované historické zástavby.
 Ve Velkém Hlavákově bude zachováno veřejné prostranství s veřejnou zelení kolem kaple sv. Jana
Nepomuckého.
 Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást areálu nebo ploch občanského
vybavení, smíšeného bydlení, výroby a skladování, smíšené výroby a technické infrastruktury.
Vyhrazená zeleň u RD nebo staveb k rodinné rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení nebo rekreace.
 Obytná zeleň u bytových domů je zahrnuta do ploch bydlení v bytových domech.

d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ
d) 1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 Na území obce je řešena doprava silniční a zohledněna doprava letecká.
 V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na v. č. 2 Hlavní
výkres, M 1:5 000, v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
d) 1.1 Silniční doprava
 Koncepce silniční dopravy v řešeném území je zachována.
 ÚP stabilizuje vybrané místní komunikace a to jako veřejná prostranství, jejichž součástí je místní
komunikace.
 Navržené zastavitelné plochy veřejných prostranství a plochy silniční dopravy navazují na systém
místních komunikací.
 ÚP navrhuje rozvojové plochy dopravy jako zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – silniční
pro centrální parkoviště u fotbalového hřiště na západě obce Valeč (Z17) a pro místní páteřní
komunikaci v rozv.pl. Z10 (Z44).
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 V rámci úpravy plochy změn v krajině K6 pro nepobytovou rekreaci na východě obci Valeč bude
obnovena historická účelová komunikace na p.p.č. 1335, k.ú. Valeč. Pro pěší přístup k ploše změn
v krajině K6 z Náměstí ve Valči bude sloužit účelová komunikace na p.p.č. 1334, k.ú. Valeč.
d) 1.2 Letecká doprava
 Ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata bude i nadále
sledováno.

d) 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 V grafické části ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i
plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
d) 2.1 Vodní hospodářství
 ÚP zachovává a dále rozvíjí stávající koncepci zásobování obce i sídel veřejným vodovodem
z lokálních zdrojů pitné vody.
 V sídlech Velký Hlavákov a Nahořečice budou stávající veřejné vodovody napojeny na nové
kapacitní zdroje. ÚP nevylučuje možnost napojení sídla Nahořečice na přívodní řad ze
skupinového vodovodu Žlutice.
 Sídlo Jeřeň bude napojeno veřejným vodovodem na veřejný vodovod v obci Valeč. V Bělé a na
samotách v Kamýku a V Hamerském Domku zůstává i nadále individuální zásobování pitnou
vodou.
 ÚP zachovává a dále rozšiřuje stávající systém likvidace odpadních vod v obci Valeč v lokální ČOV
Valeč.
 ÚP zachovává a dále rozšiřuje systém splaškové kanalizace s lokální ČOV v Kostrčanech, ČOV
zde bude rekonstruována bez nových územních požadavků.
 V ostatních sídlech a na samotách bude i nadále zachován stávající individuální systém likvidace
odpadních vod.
 Dešťové vody budou po zadržení na pozemkách staveb svedeny do místních vodotečí.
 Stávající zdroje požární vody budou využity k hašení požárů i na rozvojových plochách v území.
d) 2.2 Zásobování elektrickou energií
 Podél jižního okraje území je v ose trasy rušeného venkovního vedení VVN 220kV navržen koridor
technické infrastruktury KD-1 pro ZVN 400 kV jako upřesnění VPS E.04 dle ZÚR KK.
 ÚP zachovává stávající venkovní vedení ZVN 400 kV 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.
d) 2.3 Zásobování plynem
 ÚP zásadně mění koncepci zásobování řešeného území plynem a navrhuje plošnou plynofikaci
obce Valeč a sídel Kostrčany, Jeřeň a Nahořečice.
 Do RS Valeč bude plyn přiveden přípojkou VTL plynovodu vedené v koridoru technické
infrastruktury KD-2 z jihovýchodu ze správního území obce Lubenec jako upřesnění VPS P.02 dle
ZÚR KK.
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 Stávající a navržená zástavba v obci a ve třech sídlech Jeřeň, Nahořečice i Kostrčany bude
postupně napojena na STL plynovod zásobeného z regulační stanice VTL/STL na jižním okraji
obce.
 Sídlo Velký Hlavákov, místní části ani samoty nebudou plynofikovány.
d) 2.4 Zásobování území teplem
 Na území obce nebude umístěna žádná centrální soustava zásobovaní teplem. Na území obce
bude zachován stávající systém individuálního vytápění objektů s důrazem na ekologicky únosné
palivo a obnovitelné zdroje.
d) 2.5 Vnější sdělovací prostředky
 Stávající podmínky na území obce k napojení na sdělovací rozvody budou i nadále zachovány.
d) 2.6 Nakládání s odpadem
 Dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i nadměrného
odpadu z území obce dle obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s odpadem bude i nadále
zachován.
 Zastavitelné plochy pro bydlení, smíšené obytné plochy, plochy pro rekreaci, pro výrobu a
skladování i plochy smíšené výrobní budou napojeny na stávající systém likvidace směsného
komunálního odpadu v obci.

d) 3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
 Rozvojové plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury na území obce nejsou
navrhovány.

d) 4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 ÚP navrhuje veřejná prostranství jako zastavitelné plochy a plochy přestavby, které jsou zobrazeny
v grafické části ÚP na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000, v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny,
M 1:5 000, .v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
 ÚP rozlišuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce:
 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OZN. PV, jejichž součástí je vždy místní komunikace.
 ÚP navrhuje ve Valči veřejné prostranství s místní komunikací na severu obce. Toto
navržené veřejné prostranství naváže na stávající systémy veřejných prostranství
s místními komunikacemi. ÚP v území stabilizuje pouze základní systém místních
komunikací.
 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM OZN. PX, ZV jejichž součástí je
vždy veřejná zeleň.
 ÚP navrhuje v zastavěném území a na zastavitelných plochách plochy veřejné zeleně
(veřejně přístupné sídelní zeleně) jako veřejná prostranství se specifickým využitím s ochrannou a izolační funkcí (PX2) a veřejná prostranství - veřejná zeleň charakteru
parku (ZV). Tato navržená veřejná prostranství sledují stávající systém veřejných
prostranství s veřejnou zelení v území - blíže viz. kap.c)5.
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e) 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 A PODOBNĚ
e) 1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
 V grafické části ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres koncepce
uspořádání krajiny, M 1:5 000. ÚSES jako součást koncepce krajiny je zobrazen na v. č. 2 Hlavní
výkres, M 1:5 000
 ÚP zachovává krajinné typy zemědělské, lesozemědělské a lesní krajiny, krajiny vrcholně
středověké kolonizace Hercynica a krajiny pozdně středověké kolonizace, krajiny vrchovin
Hercynica.
 Ovocné sady u Valče budou rozšířeny. Břehové porosty Blšanky a Mlýneckého potoka budou ve
vybraných partiích obnoveny. Podél vybraných cest budou obnovena stromořadí. Území
oboustranně u požární nádrže na severu Valče bude využíváno jako sportovně rekreační
nepobytový areál bez trvalých staveb. Východně pod Náměstím ve Valči budou obnoveny
historické vodní nádrže a jejich okolí bude upraveno jako přírodní park s možností nepobytové
rekreace a sportu včetně rekonstrukce vybraných přístupových komunikací.
 Dálkové průhledy ze zámeckého parku do okolní kulturní krajiny budou zachovány.
 ÚP navrhuje na území obce celkem 25 změn v krajině ozn. K1, K4 – K27, z toho plochy obnovy
původních ovocných sadů – nezastavěné (K1), plocha nezastavěná zemědělské výroby specifické
určená pro ekologické zemědělství bez možnosti bydlení západně a severovýchodně od obce
Valeč (K4), plocha areálu sportu a nepobytové rekreace u požární nádrže u obce Valeč (K5),
plocha nepobytové rekreace vč. obnovy dvou rybníků na východním okraji obce Valeč (K6), plochy
výsadby skupin a pásů dřevin jako založení prvku ÚSES (K7, K19, K20, K22), plochy výsadby
stromořadí podél cesty jako založení prvku ÚSES (K8, K25), plochy výsadby skupin a pásů dřevin
jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES (K10, K14, K17, K21), plochy změny orné půdy na
trvalé travní porosty a výsadby dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES (K9, K11,
K12, K13, K16, K23, K24), plochy změny orné půdy na trvalé travní porosty a výsadby stromořadí
podél cesty jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES (K15, K18), plochy změny orné půdy
na trvalé travní porosty a výsadby stromořadí podél meze jako založení prvku ÚSES (K22), plocha
výsadby břehového porostu podél vodního toku jako založení prvku ÚSES jižně od sídla Kostrčany
(K26), plocha malé vodní nádrže s retenční funkcí jižně od obce Valeč (K27).
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* Plochy změn v krajině
označení

popis plochy

plochy
K1
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

Obnova původních ovocných sadů v obci Valeč
Nezastavěná plocha zemědělské výroby specifické určené pro
ekologické zemědělství severně od obce Valeč
Areál sportu a nepobytové rekreace u požární nádrže u obce Valeč
Plocha nepobytové rekreace vč. obnovy dvou rybníků na východním
okraji obce Valeč
Výsadba skupin a pásů dřevin jako založení prvku ÚSES jihozápadně od
sídla Velký Hlavákov
Výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku ÚSES jihozápadně
od sídla Velký Hlavákov
Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako
protierozní opatření a založení prvku ÚSES jižně od sídla Velký Hlavákov
Výsadba skupin a pásů dřevin jako protierozní opatření a založení prvku
ÚSES jižně od sídla Velký Hlavákov

katastrální
území
Valeč v Čechách
Valeč v Čechách
Valeč v Čechách
Valeč v Čechách
Velký Hlavákov
Velký Hlavákov
Velký Hlavákov
Velký Hlavákov

Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako
K11

protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Velký

způsob využití plochy
Plochy smíšené nezastavěného území
zemědělské maloprodukční – NSz1pk
Plochy zemědělské – NZ1
Plochy smíšené krajinné zóny rekreace
nepobytové - NSr
Plochy smíšené krajinné zóny rekreace
nepobytové - NSr
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodní funkcí - NSzp
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodní funkcí - NSzp
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodní funkcí - NSzp
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko lesní funkcí - NSlp
Plochy smíšené nezastavěného území se

Velký Hlavákov

zemědělsko přírodní funkcí - NSzp

Hlavákov
Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako
K12

protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Velký

Plochy smíšené nezastavěného území se
Velký Hlavákov

zemědělsko přírodní funkcí - NSzp

Hlavákov
Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako
K13

protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Velký
Hlavákov a jižně od sídla Bělá

Plochy smíšené nezastavěného území se
Velký Hlavákov

zemědělsko přírodní funkcí – NSzp
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodně-kulturní funkcí - NSzpk
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K14

Výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES
východně od sídla Velký Hlavákov

Velký Hlavákov

Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél
K15

cesty jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla

Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodní funkcí – NSzp
Plochy smíšené nezastavěného území se

Velký Hlavákov

zemědělsko přírodní funkcí - NSzp

Velký Hlavákov
K16
K17

Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako
protierozní opatření a založení prvku ÚSES severně od sídla Bělá
Výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES severně
od sídla Bělá

Valeč v Čechách
Valeč v Čechách

Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél
K18

cesty jako založení prvku ÚSES mezi sídlem Bělá a sídlem Velký

Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodně-kulturní funkcí - NSzpk
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodně-kulturní funkcí - NSzpk
Plochy smíšené nezastavěného území se

Velký Hlavákov

zemědělsko přírodní funkcí - NSzp

Hlavákov
K19
K20
K21
K22
K23
K24

Výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES východně od sídla Kamýk
Výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES jižně od sídla Kamýk
Výsadba skupin dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES
východně od sídla Jeřeň
Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél
meze jako založení prvku ÚSES jihovýchodně od sídla Jeřeň
Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako
protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Kostrčany
Změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako založení
prvku ÚSES mezi sídlem Kostrčany a sídlem Jeřeň

Jeřeň
Jeřeň
Jeřeň
Jeřeň
Kostrčany
Kostrčany

Výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku ÚSES západně od
K25

sídla Kostrčany

Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodně-kulturní funkcí - NSzpk
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodně-kulturní funkcí - NSzpk
Plochy smíšené nezastavěného území s
přírodní funkcí - NP
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodně-kulturní funkcí - NSzpk
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodně-kulturní funkcí - NSzpk
Plochy smíšené nezastavěného území se
zemědělsko přírodně-kulturní funkcí - NSzpk
Plochy smíšené nezastavěného území se

Kostrčany

zemědělsko přírodně-kulturní funkcí – NSzpk
Plochy smíšené nezastavěného území s
přírodní funkcí - NP

K26

Výsadba břehového porostu podél vodního toku jako založení prvku

Kostrčany

Plochy smíšené nezastavěného území s
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ÚSES jižně od sídla Kostrčany
K27

Malá vodní nádrž s retenční funkcí jižně od obce Valeč

přírodní funkcí - NP
Valeč v Čechách

Plochy vodní a vodohospodářské – W
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e) 2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
 Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje vlastní ÚP v grafické části ve v. č. 2
Hlavní výkres, M 1:5 000, v grafické části odůvodnění ve v. č. 1 Koordinační výkres, M 1:5 000.
ÚSES je samostatně jako část koncepce krajiny rovněž zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP
na schématu A.1 Krajina - ÚSES, M 1:5 000.
 Jednotlivé prvky ÚSES jsou v kulturní krajině vymezeny, některé vybrané vymezené prvky, které
jsou nefunkční, jsou založeny za účelem zvýšení jejich ekologické stability území (plochy změn
v krajině K7 – K26).
 ÚP přebírá ochrannou nadregionální zónu nadregionálního biokoridoru K 45 Pustý zámek – K 53,
která je vymezena v ZÚR KK.
 ÚP dále navrhuje prvky lokálního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch
biocenter a biokoridorů ÚSES na území obce Valeč musí být v souladu s navrženými opatřeními
jednotlivých skladebních částí ÚSES.
 Po výstavbě nadzemních nebo podzemních tras inženýrských sítí nadmístního významu ve
vymezených koridorech technické infrastruktury KD-1, KD-2 bude obnovena funkce lokálních prvků
ÚSES vymezených v těchto koridorech:
KD-1: LBC 23, 10, LBK 37, 24
KD-2: LBC 10, 16, LBK 28, 21, 20
LOKÁLNÍ BIOCENTRA FUNKČNÍ
číslo:

4

název:

Pod Hlavákovským vrchem

opatření:

ponechat spontánnímu vývoji, v lesních porostech omezovat modřín a
smrk

prvek, úroveň:

LOK BC FUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 676, 548/1, 755, 548/2, 670/1, 751/1, 622/1,
633, 763, 766/1, 966, 604, 764/1, 670/2, 761/1, 748, 765/2, 664/1,
670/10, 644/2, 963/2, 672/3, 752, 632/2, 649, 672/4, 607, 769, 764/2,
964/2, 666, 745/1, 623/2, 962, 750, 670/7, 609/2, 603, 650/1, 672/1,
670/8, 670/9, 605, 766/2, 744, 644/1, 964/1, 664/4

číslo:

7

název:

Nad Sklárnou

opatření:

zajistit extenzivní využívání

prvek, úroveň:

LOK BC FUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 280, 349, 434, 283, 282, 406, 478, 413/,
1353, 428, 439, 1351/1, 1352, 441, 1346/1, 409, 435, 413/2, 284, 446,
346, 277/1, 223/1, 383, 440/1, 476

číslo:

19

název:

Nad Kamýkem

opatření:

mimo lesní porost zajistit extenzivní využívání nebo ponechat
spontánnímu vývoji, v lese směřovat k přirozenému smíšenému lesu
bez smrků a exotů

prvek, úroveň:

LOK BC FUN
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katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 672, 684/2, 671, -37, 663, 669, 765, 655/1, 773, 665,
681, 654, 641/1, 653/1, 655/2, 684/1, 664/1, 667, 678/1, 701, 685,
673, 680

číslo:

21

název:

Kostrčanské louky

opatření:

zajistit extenzivní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC FUN

katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 194/5, 184, 185/1, 429, 209, 194/9, 151, 136, 427,
170/1, 426/2, 178, 194/2, 185/2, 194/8, 206/1, 205, 177/3, 169, 206/2,
170/2, 207, 186, 183/1, 194/1, 183/3, 183/2, 181/1, 181/2, 140, 194/4

číslo:

24

název:

Pod Pilířem

opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání trvalých
travních porostů, nenarušovat vodní režim, otevřené plochy
nezalesňovat, v lesních porostech zachovat/zvýšit podíl listnáčů,
případně doplnit jedlí a zajistit přirozenou obnovu autochtonních
dřevin

prvek, úroveň:

LOK BC FUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč u Hradiště, p.p.č.: 626, 261, 259, 258, 260

číslo:

26

název:

Ořkovská louka

opatření:

šetrně využívat jako trvalé travní porosty, zachovat stávající dřeviny

prvek, úroveň:

LOK BC FUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč u Hradiště, p.p.č.: 430/1

LOKÁLNÍ BIOCENTRA NEFUNKČNÍ
číslo:

1

název:

U Velkého Hlaváková

opatření:

zachovat a obnovit přirozený charakter potoka včetně břehových
porostů, louky lze extenzivně využívat nebo ponechat spontánnímu
zarůstání

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 797/4, 810/12, 970/1, 969/1, 796/1, 967,
807/1, 797/1, 38/1, 802/3, 806/1, 993, 998/1, 38/5, 39, 806/3

číslo:

2

název:

Pod Obecním lesem

opatření:

vymezit plochy pro využívání trvalých travních porostů a pro spontánní
vývoj

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN
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katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 201, 953/1, 356/1, 190, 200, 356/10, 356/6,
259, 334, 209, 228/2, 228/1, 232, 954, 197, 256, 194, 204

číslo:

3

název:

V lukách

opatření:

vymezit plochy pro využívání trvalých travních porostů a pro spontánní
vývoj, lesní porost směřovat k přirozenému listnatému lesu

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 472/2, 406/3, 406/2, 472/1, 961, 407/4, 993,
407/6, 957, 407/2, 406/1, 472/5, 407/1

číslo:

5

název:

Pod silnicí

opatření:

ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 939/3, 939/4, 998/2, 939/5, 938, 939/1

číslo:

6

název:

Hájovna sklárna

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání trvalých travních porostů a
pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 900/2, 906/2, 906/3, 994/2, 906/4, 989, 990
919/2, 906/5, 888/3
Valeč v Čechách, p. p. č. 374, 375/3, 375/1, 373, 372, 1354

číslo:

8

název:

U mlýna

opatření:

zajistit ochranu pobřeží při využívání rybníka, vymezit plochy pro
spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 859/2, 877, 871, 865, 868/1, 867, 994/2,
896/1, 869/1, 864, 996, 866
Jeřeň, p. p. č. 327

číslo:

9

název:

Nad parkem

opatření:

vymezit plochy pro využívání luk a pro spontánní vývoj, omezit porosty
smrku

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 715, 726, 719/4, 719/3, 1366/3, 1382, 669/4,
718, 719/2, 738/2, 669/3, 693/2, 724, 727, 660/1, 693/1, 730/1, 719/1,
669/1, 728
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číslo:

10

název:

Joštův mlýn

opatření:

zajistit ochranu pobřeží při využívání rybníka, vymezit plochy pro
spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 766, 769, -44, 767/1, 635, 611/1, 629/3, 634, 636, 768,
630/1, 638, 620/3, 629/1, 609

číslo:

11

název:

Nad koupalištěm

opatření:

zajistit extenzivní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 1052/1, 1053, 1040, 846/2, 651, 939, 1051
1021/1, 1050, 1046, 653/2, 645/1, 1311/2, 649/1, 938, 1048/1, 648/2,
941, 1042, 1379/1, 1047, 647, 644, 937, 653/1

číslo:

12

název:

Pod spravedlností

opatření:

zajistit extenzivní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 1071/1, 1065, 1081, 1236, 1073, 1091,
1208, 1059, 1240, 1211, 970, 1209, 1215/1, 1243/1, 1315, 1202/1,
1072, 1083/5, 1085, 1075, 1083/1, 1314/2, 1082, 1314/1, 1210, 1217,
1203, 1198/2, 1201, 1037/2, 1233, 1225, 1202/2, 1071/3, 1222/3,
1074, 1078, 1080, 1204, 1218, 1320, 1206, 1061, 1071/2, 1222/1,
1083/4, 1083/3, 1222/2

číslo:

13

název:

Valečské mokřady

opatření:

zajistit extenzivní využívání luk, zachovat a případně doplnit porosty
dřevin, chránit vodní režim území

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 637/3, 0637/2, 1112/3, 640/2, 1125/2,
1110/1, 1316, 1112/2, 1317, 1107, 1118, 1105, -145, 1120/4, 1120/2,
640/3, 1104/2, 137, 1120/1, 1113/1, 1311/1, 1117/1, 1117/3, 1126/2,
637/1

číslo:

14

název:

Jeřeňské louky

opatření:

zajistit extenzivní využívání, vymezit plochy pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 469/1, 478, 492/5, 464, 748, 468/2, 468/1, 465, 481,
485, 466, 492/4, 492/1, 483, 437/1, 460, 492/3, 495/1, 473, 492/2,
470/1, 482, 437/2
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číslo:

15

název:

Pod Jeření

opatření:

zajistit extenzivní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 599, 590, 597, 45/2, 172/1, 598/1, 589, 45/3, 88/4, 761,
88/1

číslo:

16

název:

U sušárny

opatření:

ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 1176/1, 1346/8, 1177, 1387, 1328
Jeřeň, p. p. č. 770, 600, 605, 598/1, 771, 603, 599, 762

číslo:

17

název:

Nad Dolním mlýnem

opatření:

ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Nahořečice, p. p. č. 217/4, 217/2, 232/1, 297, 296, 217/1, 298, 299,
295, 282, 232/6, 232/7

číslo:

18

název:

Kamýk

opatření:

zajistit extenzivní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 772, 686, 573, 687, 685, 571, -55

číslo:

19

název:

Nad Kamýkem

opatření:

mimo lesní porost zajistit extenzivní využívání nebo ponechat
spontánnímu vývoji, v lese směřovat k přirozenému smíšenému lesu
bez smrku a exotů

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 672, 684/2, 671, -37, 663, 669, 765, 655/1, 773, 665,
681, 654, 641/1, 653/1, 655/2, 684/1, 664/1, 667, 678/1, 701, 685,
673, 680

číslo:

20

název:

Horní mlýn

opatření:

zajistit ochranu pobřeží rybníků, zajistit extenzivní využívání luk nebo
ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 432, 327/1, 344, 434/2, 336, 337, 333/1, 329/1,
333/2, 334, 448, 347, 329/2
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číslo:

22

název:

Pod Kostrčany

opatření:

zajistit extenzivní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji,
zachovat a případně obnovit přirozené prostředí vodního toku

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 168/2, 160/14, 160/15, 166, 160/13, 167, 160/12,
160/10, 165, 426/2, 6/1, 169, 160/8

číslo:

23

název:

U Blšanky

opatření:

zajistit extenzivní využívání nebo ponechat spontánnímu vývoji,
zachovat a případně obnovit přirozené prostředí vodního toku

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 418, 37/1, 38/4, 38/1, 417, 414, 452, 453, 446
Nahořečice, p. p. č. 104/2, 267, 102, 88/2, 97, 89/1, 90/2, 90/1, 96,
283, 90/3, 268, 88/1, 103, 94

číslo:

25

název:

Pod Prokopy

opatření:

v lesních porostech zachovat/zvýšit podíl listnáčů, případně doplnit
jedlí a zajistit přirozenou obnovu autochtonních dřevin, vymezit plošky
pro spontánní vývoj, nenarušovat vodní režim

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč u Hradiště, p.p.č.: 268/1, 267, 664/2, 504/4

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY FUNKČNÍ
číslo:

22

název:

bc 10 – bc 19

opatření:

ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BK FUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 645/1, 620/3, 629/4, 620/4, 629/2, 653/2, 765, 654, 763,
766, 645/2, 646, 766

číslo:

40

název:

bc 24 - bc 25

opatření:

zachovat/zlepšit vodní režim a pás lužních porostů podél toku, zajistit
přirozenou obnovu a případně doplnění autochtonních dřevin

prvek, úroveň:

LOK BK FUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč u Hradiště, p.p.č.: 261, 425, 504/4, 267, 424, 268/1

číslo:

41

název:

bc 25 - bc 9
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opatření:

zachovat/zlepšit vodní režim a pás lužních porostů podél toku, zajistit
přirozenou obnovu a případně doplnění autochtonních dřevin

prvek, úroveň:

LOK BK FUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč u Hradiště, p.p.č.: 268/1, 504/4, 4212, 667, 665, 504/2, 270

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY NEFUNKČNÍ
číslo:

1

název:

bc 2 – bc 3

opatření:

vysadit skupinky a pásy dřevin s případnou úpravou terénu na základě
projektu prvku ÚSES

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 356/1, 356/8, 385, 395, 957, 363/2, 391/1,
363/1, 954, 955, 356/10

číslo:

2

název:

bk 1 – hranice obce

opatření:

doplnit stromořadí podél cesty

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 363/3, 379, 363/6, 363/2, 420/2, 363/1, 955

číslo:

3

název:

bc 1 – bc 3

opatření:

zachovat a případně obnovit přirozené prostředí vodního toku,
navazující plochy využívat jako extenzivní trvalé travní porosty,
vymezit plochy pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 669/1, 670/10, -19, 670/6, 599, 670/5, 779/4,
779/3, 670/4, 779/2, 801, 802/1, 946/3, 799/2, 669/2, 798, 1, 993,
802/3, 946/1, -17, 967, 670/11, 802/4, 998/1, 993, 670/7, 964/2, 961,
670/8, 670/3, 803, 407/5, 628, 598, 627, 407/1, 668, 407/3, 961,
407/8, 407/7, 993, 295/1, 324

číslo:

4

název:

bc 3 – hranice obce

opatření:

zachovat a případně obnovit přirozené prostředí vodního toku,
navazující plochy využívat jako extenzivní trvalé travní porosty,
vymezit plochy pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 472/2, 472/7, 467, 472/3, 420/1, 993, 472/6
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číslo:

5

název:

bc 3 – bk 9

opatření:

vysadit skupiny a pásy dřevin a změna orné půdy na TTP s případnou
úpravou terénu na základě projektu prvku ÚSES

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 544, 561, 962, 557, 555/1, 555/2, 993, 511/3,
548/2, 511/1, 543, 961

číslo:

6

název:

bc 4 – bc 1

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj, v jižní
části doplnit dřevinami a změna orné půdy na TTP

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 809/4, 998/1, 796/3, 826/3, 751/1, 735, 740,
998/1, 809/6, 808, 725, 972, 971/4, 809/5, 736, 795/1, 750, 744, 809/3

číslo:

7

název:

bk 6 – bc 5

opatření:

doplnit dřevinami a změna orné půdy na TTP na základě projektu
prvku ÚSES

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 943/2, 943/1, 971/5, 972, 939/3, 998/2, 942,
939/2, 944, 998/2, 826/2, 826/3, 826/1, 831/1

číslo:

8

název:

bc 5 – bc 6

opatření:

posoudit možnost revitalizace toku s doplněním dřevin a obnovou
vlhkých luk

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 939/4, 938, 900/2, 910

číslo:

9

název:

bc 4 – hranice obce

opatření:

doplnit doprovodné porosty ve formě remízků

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 962, 548/1, 548/2, 605

číslo:

10

název:

bc 6 – bc 8

opatření:

zachovat a případně obnovit přirozené prostředí vodního toku,
navazující plochy využívat jako extenzivní trvalé travní porosty,
vymezit plochy pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 906/1, 880/2, 891, -23, 987, 889, 893, 881,
880/1, 892, 996, 900/2, 877, 897, 994/2, 896/1, 998/2, 896/2, 888/3,
994/2
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číslo:

11

název:

bc 6 – bc 7

opatření:

změna orné půdy na TTP a doplnit chybějící porosty dřevin

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 352, 372, 1353, 1351/1, 356/2, 409, 346,
402, 375/2, 1351/1, 383, 380, 374, 376, 375/3, 1353

číslo:

12

název:

bc 4 – bk 13

opatření:

změna orné půdy na TTP a doplnit dřeviny v chybějících úsecích,
upravovat dřevinnou skladbu

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 832, 755, 845/1, 975, 978, 859/1, 748, 829,
660, 677, 831/3, 548/1, 975, 673, 848, 826/3, 828, 835/1, 676, 826/1,
976, 832
Jeřeň, p. p. č. 384, 752

číslo:

13

název:

bc 8 – bc 20

opatření:

upravovat dřevinnou skladbu, vymezit plochy pro extenzivní využívání
a pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 864
Kostrčany, p. p. č. 261, 447, 290, 257, 264, 267/2, 267/1, 260, 295/1,
448, 234/6
Jeřeň, p. p. č. 372, 782, 371, 370, 377/2, -32, -31, 327, 754/2, 754/1
781, 330/3, 746, 329, 384, 330/1, 318, 377/3, 324, 383, -33, 376, 755,
752, 377/1, 779

číslo:

14

název:

bc 7 – bc 9

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 602/2, 1363/1, 605/3, 1, 698/4, 474/2,
1364/1, 578/2, 698/2, 719/1, 707/2, 706/3, 1365, 1359/1, 599/2, 715,
464/1, 581/1, 578/4, 578/1, 581/12, 465, 1358/3, 1357/4, 474/1, 499/1
498, 512, 581/5, 578/3, 511

číslo:

15

název:

bc 9 – bc 13

opatření:

vymezit plochy pro případné využívání a pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 681/1, 669/2, 1380/1, 669/4, 669/3, 655/8,
1390, 651, 1311/2, 653/1, 669/1, 661/2, 654/1, 660/1
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číslo:

16

název:

bc 13 – bc 12

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 1311/2, 1314/1, 1038, 1068, 1311/1, 1054/2,
1037/2, 1210, 1315, 1037/1, 1103/1, 1105, 1104/2, 1104/1, 1054/1

číslo:

17

název:

bk 12 – hranice obce

opatření:

doplnit dřeviny ve formě remízků

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Velký Hlavákov, p. p. č. 975, 832, 834, 832, 975, 835/1

číslo:

18

název:

bk 7 – bc 14

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 223/1, 1344, 217/2, 1346/1
Jeřeň, p. p. č. 248/1, 739, 275/2, 240, 747, 259, 248/3, 741, 251/1,
748, 275/1

číslo:

19

název:

bk 7 – bk 20

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 223/2, 229/1, 229/2, -162, 175, 195/1, 195/2,
1164/2, 232/1, 170/2, 1386, 1164/1, 200/2, 1173, 1176/3, 1174,
1176/1, 181/2, 174, 232/2, 173/5, 173/4, 1343, 181/1, 223/1, 205/2
Jeřeň, p. p. č. 173/7, 738/1, 195/1, 173/3, 778, 173/6, 173/4, 172/6,
173/10, 121, 173/11, 173/2, 172/11, 173/9, 173/5, 172/7, 173/8, 173/1,
172/5, 172/1

číslo:

20

název:

bc 13 – bc 16

opatření:

posoudit možnost revitalizace toku a jeho navrácení do původní trasy
s obnovou lužních lesíků a vlhkých luk

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 1176/1, 1189/1, 1129/3, 1346/8, 1135/1,
1143, 1126/1, 1135/4, 1117/3, 1126/2, 1130/2, 1118, 1131/2, 1189/2,
1124/2, 1329, 1125/2, 1129/1, 1176/1, 1271/2, 1271/1, 1174, 1177,
1176/3, 1387, 1176/4, 1185, 1131/1
Jeřeň, p. p. č. 88/3, 172/7, 88/3, 598/1
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číslo:

21

název:

bc 16 – bc 10

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj,
zachovat a případně obnovit přirozené prostředí vodního toku

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 611/1, 620/3, 771, 629/3, 612

číslo:

23

název:

bc 19 – bk 28

opatření:

doplnit dřeviny v chybějících úsecích

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 667, 641/1

číslo:

24

název:

bc 19 – bk 31

opatření:

doplnit chybějící dřeviny, jinak ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 772, 685, 773, 688

číslo:

25

název:

bc 15 – bk 20

opatření:

doplnit skupinky dřevin, hlavně vrby

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Valeč v Čechách, p. p. č. 1176/1
Jeřeň, p. p. č. 88/3, 598/2, 88/3, 88/1, 172/3, 88/2, 737, 598/1

číslo:

26

název:

bc 15 – bk 27

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 599, 598/1, 589

číslo:

27

název:

bc 14 – bc 16

opatření:

ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 511, 563/5, 508/2, 514, 470/2, 582, 600, 759, 585/2,
586, 585/1, 599, 502/3, 589, 508/3, 481, 563/1, 738/1, 508/1, 505,
563/6, 738/4, 571

číslo:

28

název:

bc 10 – hranice obce

opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 641/1, 667, 766, 641/3, 767/1, -44/5, -44/2, 641/2

33

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

číslo:

29

název:

bc 17 – hranice obce

opatření:

vymezit plochy pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Nahořečice, p. p. č. 293, 291, 206, 292, 282, 208, 289, 204/1

číslo:

30

název:

bk 27 – bk 31

opatření:

změna orné půdy na TTP a dosadit dřeviny v chybějících úsecích

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Jeřeň, p. p. č. 571, 759, 587, 585/1, 586

číslo:

31

název:

bc 18 – bc 23

opatření:

změna orné půdy na TTP, vysadit skupinky a pásy dřevin s případnou
úpravou terénu na základě projektu prvku ÚSES

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Nahořečice, p. p. č. 74/3, 79
Kostrčany, p. p. č. 390/1, 439/2, 392/4, 392/2, 386, 392/3, 390/3,
392/1, 390/6, 390/5, 313
Jeřeň, p. p. č. 563/4, 587, 569, 772, 571, 563/1, 563/3, 772, 587

číslo:

32

název:

bc 14 – bc 20

opatření:

doplnit dřeviny v chybějících úsecích, vymezit plochy pro spontánní
vývoj, upravovat dřevinnou skladbu v lesích

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 306/2, 327/1, 327/4, 438/1, 434/2, 328, 266, 433,
273/2, 327/2, 320/1
Jeřeň, p. p. č. 470/1, 460

číslo:

33

název:

bc 20 – bc 23

opatření:

zajistit volný průchod obcí, doplnit břehové porosty, vymezit plochy
pro úpravu, extenzivní využívání a spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 12, 446, 374/1, 13/5, 452, 450/3, 374/2, 13/1, 13/3
-50, 18/2, 351/1, 348/3, 358/1, 449, 440, 379/7, 442, 375, 439/3, 356,
360, 337, 329/1, 379/5, 452, 361/1, 13/2, 444, 448, 351/4, 439/1,
327/1, 439/1, 448, 353

číslo:

34

název:

bc 20 – bc 21

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN
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katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 234/1, 234/3, 429, 430/1, 217/2, 263, 262

číslo:

35

název:

bc 21 – hranice obce

opatření:

doplnit dřeviny v chybějících úsecích, jinak ponechat spontánnímu
vývoji

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 194/6, 194/5, 210, 211, 212, 429

číslo:

36

název:

bc 21 – bc 22

opatření:

ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 168/1, 169, 178, 168/2, 167, 177/3

číslo:

37

název:

bc 22 – hranice obce

opatření:

doplnit dřeviny v chybějících úsecích

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Kostrčany, p. p. č. 52, 54, 50/2, 50/3, 49, 53

číslo:

38

název:

hranice obce – bc 17

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj,
zachovat a případně obnovit přirozené prostředí vodního toku

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Nahořečice, p. p. č. 301, 300, 306, 307, 305, 299

číslo:

39

název:

bc 23 – hranice obce

opatření:

vymezit plochy pro extenzivní využívání a pro spontánní vývoj,
zachovat a případně obnovit přirozené prostředí vodního toku

prvek, úroveň:

LOK BK NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Nahořečice, p. p. č. 122/2, 124/2, -30, 124/1, 90/3, 108, 42, 283,,
129/1, 35, 284, 90/1, 39, 112, 111, 110/1, 129/5, 104/1, 138, 152/3,
285, -31/2, 200, 152/4, 136, 156, 273, 281/2, 186, 281/1, 137, 286,
280, -31, 141/2, 201/2, -38, 204/2, 201/1, 154, 147/1, 145/1, 274,
257/1, -32, 147/2, 284, 195, 141/1, 152/1, 287, 204/3, 182
Kostrčany, p. p. č. 453, 37/1, 41

e) 3 PROSTUPNOST KRAJINY
 Na území obce Valeč budou navrženy nové cyklistické stezky a naučné stezky.
 Vybrané polní cesty budou obnoveny.
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e) 4 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
 ÚP navrhuje tyto změny v krajině jako opatření ke snižování ohrožení v území:
Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami
K9 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES jižně od sídla Velký Hlavákov - NSzp
K10 - výsadba skupin a pásů dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES jižně od sídla
Velký Hlavákov - NSlp
K11 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov - NSzp
K12 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov - NSzp
K13 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov a jižně od sídla Bělá – NSzp a NSzpk
K14 - výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Velký
Hlavákov - NSzp
K15 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél cesty jako protierozní
opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov - NSzp
K16 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES severně od sídla Bělá - NSzpk
K17 - výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES severně od sídla Bělá - NSzpk
K21 - výsadba skupin dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla
Jeřeň - NP
K23 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Kostrčany - NSzpk
Zvýšení retenční schopnosti území
K27 – výsadba břehového porostu podél vodního toku jako založení prvku ÚSES jižně od sídla
Kostrčany - W

e) 5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM
 ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádná protipovodňová opatření v krajině.

e) 6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
 ÚP navrhuje zpřesnění vymezení prvků ÚSES na území obce Valeč do podrobnosti katastrální
mapy a zároveň navrhuje tyto plochy změn v krajině jako opatření pro založení vybraných dnes
nefunkčních prvků ÚSES:
Založení vymezených prvků územního systému ekologické stability
K7 – výsadba skupin a pásů dřevin jako založení prvku ÚSES jihozápadně od sídla Velký
Hlavákov – NSzp
K8 – výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku ÚSES jihozápadně od sídla Velký
Hlavákov - NSzp
K18 – změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél cesty jako založení
prvku ÚSES mezi sídlem Bělá a sídlem Velký Hlavákov – NSzp
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K19 – výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES východně od sídla Kamýk – NSzpk
K20 – výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES jižně od sídla Kamýk – NSzpk
K22 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél meze jako založení
prvku ÚSES jihovýchodně od sídla Jeřeň - NSzpk
K24 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES mezi
sídlem Kostrčany a sídlem Jeřeň – NSzpk
K25 – výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku ÚSES západně od sídla Kostrčany –
NSzpk a NP
K26 – výsadba břehového porostu podél vodního toku jako založení prvku ÚSES jižně od sídla
Kostrčany - NP

e) 7 OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘÍRODNÍHO NEBO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
 K ochraně kulturních a přírodních hodnot území je navržena tato plocha změn v krajině:
K1 – obnova původních ovocných sadů v obci Valeč – NSz1pk

e) 8 KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
 Rekreační potenciál území bude zvýšen těmito návrhy:
-

návrh cyklistických stezek a naučných stezek napříč celým územím.

-

návrh ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň – parky v centrální části sídla Jeřeň, okolo
bývalé budovy špitálu jižně pod zámkem v obci Valeč, v centrální části sídla Kostrčany,
centrální části sídla Nahořečice.

-

návrh plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň - ochranná a
izolační zeleň v severní části sídla Kostrčany.

-

návrh plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci v centrální části sídla Jeřeň.

-

návrh plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci v severní části sídla Kostrčany.

-

návrh plochy změn v krajině jako areál sportu a nepobytové rekreace u požární nádrže u obce
Valeč bez trvalých staveb.

-

návrh plochy změn v krajině jako plocha nepobytové rekreace vč. obnovy dvou rybníků na
východním okraji obce Valeč včetně obnovy přístupových komunikací.

-

návrh plochy změn v krajině jako malá vodní nádrž s retenční funkcí jižně od obce Valeč.

e) 9 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
 ÚP nemění stávající koncepci ochrany nerostného bohatství a nevymezuje v území žádnou plochu
pro ochranu nebo těžbu nerostů.
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f)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENÉ UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ
PRO ÚČELY UVEDENÉ V
PODMÍNĚNĚ

§18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ

PŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ

TĚCHTO

PLOCH

A

STANOVENÍ

PODMÍNEK

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNĚK OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)
 Území obce Valeč je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy
s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Valeč.
 Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část ÚP na v. č. 2 Hlavní výkres,
M 1:5 000.
 ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
* Plochy bydlení (B)
- bydlení v bytových domech – BH,
- bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské – BI,
- bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV.
* Plochy rekreace (R)
- rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI,
- rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci – RH,
- rekreace – zahrádkové osady – RZ.
* Plochy občanského vybavení (O)
- občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV,
- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM,
- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS,
- občanské vybavení – hřbitovy – OH,
- občanské vybavení – se specifickým využitím – církevní a sakrální stavby – OX1.
* Plochy smíšené obytné (S)
- plochy smíšené obytné – městské – SM,
- plochy smíšené obytné – venkovské – SV.
* Plochy dopravní infrastruktury (D)
- dopravní infrastruktura – silniční – DS.
* Plochy technické infrastruktury (T)
- technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI.
* Plochy výroby a skladování (V)
- výroba a skladování – zemědělská výroba – VZ,
- výroba a skladování – zemědělská výroby specifická – bez staveb – VZ1.
* Plochy smíšené výrobní (I)
- plochy smíšené výrobní – VS,
- plochy smíšené výrobní specifické – VS1.
* Plochy veřejných prostranství (P)
- veřejná prostranství – PV,
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- veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň - PX1,
- veřejná prostranství - se specifickým využitím - ochranná a izolační zeleň - PX2,
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky – ZV.
* Plochy zeleně (Z)
- zeleň – soukromá vyhrazená – ZS,
- zeleň – se specifickým využitím – historické zahrady, parky – ZX1.
* Plochy vodní (W)
- plochy vodní a vodohospodářské – W.
* Plochy zemědělské (A)
- plochy zemědělské – NZ,
- plochy zemědělské specifické určené pro ekologické zemědělství – NZ1.
* Plochy přírodní (N)
- plochy přírodní – NP
* Plochy smíšené nezastavěného území (H)
- plochy smíšené nezastavěného území - NS
Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
k – kulturně historická,
l – lesnická,
p – přírodní,
r – rekreační nepobytová,
v – vodohospodářská,
z – zemědělská,
z1 – zemědělská maloprodukční.
 Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a
nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky
prostorového uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje
ÚP rovněž podmínečně přípustné využití.
 Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření dle §18 odst. (5) stavebního zákona, v platném
znění, se stanovují tyto omezující podmínky:
-

na plochách vymezených pro ÚSES (NP, NSp), na plochách vodních a vodohospodářských (W) a
na ostatních plochách přírodních (NP) lze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro
veřejnou dopravní a technickou

infrastrukturu,

pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
-

zemědělské stavby lze

umisťovat pouze na plochách zemědělských (NZ) nebo na plochách

smíšených nezastavěného území zemědělských (NSz) a to pouze do výšky 5 m,
-

oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské (NZ) a lesní (NL) nebo na plochy
smíšené nezastavěného území zemědělské (NSz) a to do výšky 2 m bez podezdívky a pouze
pokud neomezí prostupnost krajinou.

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

2. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 600 m zastavěné plochy,
3. vestavěná zařízení kulturní, služby, církevní, zdravotnická a zařízení školská,
4. vestavěná sportovní zařízení,
5. garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí,
6. provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném
danou funkcí,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství,
10. dětská a víceúčelová hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytovací zařízení pouze do 20 lůžek,
2. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez trvalých staveb a v těsné blízkosti domů,
3. veřejné stravování do 20 míst.
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 60,
2. maximální podlažnost 3 NP + podkroví, novostavby pouze 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 30.

* Bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské- BI
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech.
B. Přípustné využití
1. rodinné domy městského a příměstského charakteru,
2. nízkopodlažní bytové domy se zázemím obytné zeleně,
3. řadové rodinné domy,
4. izolované domy a dvojdomy v zahradách,
5. veřejné stravování a ostatní služby pro obsluhu tohoto území,
2

6. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m zastavěné plochy,
7. samostatné oplocené nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. veřejná prostranství ,
11. dětská hřiště.
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C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytování pouze do kapacity 20 lůžek v 1 objektu,
2. vestavěné řemeslné provozovny pouze do 40% součtu podlahové plochy objektu,
3. objekty k individuální rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a
rodinných domů,
4. samostatně stojící řadové garáže pouze v kapacitě pro potřebu dané lokality,
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru
přípustnou právními předpisy,
2. výroba všeho druhu,
3. stavby pro rodinnou rekreaci jako novostavby,
4. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 40,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 40.

* Bydlení - v rodinných domech - venkovské - 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 domy 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 provozovny sloužící pro obsluhu tohoto území,
2

4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1 000 m zastavěné plochy,
5. stavby pro rodinnou rekreaci,
6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školská, 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 a víceúčelová hřiště,
13. garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu,
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí,
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2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 30,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 60.

f) 2 PLOCHY REKREACE (R)
* Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI
A. Hlavní využití
plochy staveb pro rodinnou rekreaci.
B. Přípustné využití
1. stavby pro rodinnou rekreaci,
2. rodinné domy v zahradách,
3. objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě,
4. zahrádková osada s možností výstavby zahrádkových chat,
5. produkční a rekreační zahrady,
6. byty v nebytových domech,
7. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě,
8. samostatné oplocené nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. objekty ubytování do kapacity 20 lůžek.
D. Nepřípustné využití
1. objekty řemeslných provozoven,
2. výroba všeho druhu a sklady,
3. bytové domy,
4. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 25,
2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 70.

* Rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci – RH
A. Hlavní využití
plochy areálů soustředěných ubytovacích zařízení včetně doprovodné vybavenosti pro rekreaci,
relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků.
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B. Přípustné využití
1. rekreační areály a střediska s vybavením,
2. kempy, tábořiště, autokempy,
3. veřejná koupaliště, aquaparky,
4. nekrytá sportoviště, víceúčelová hřiště,
5. zábavní centra pro činnosti s aktivní nebo pasivní regenerací lidského organismu,
6. infocentra,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. sociální zázemí pouze jako součást areálu,
2. byty pouze do 20% podlahové plochy nebytového objektu,
3. parkoviště pouze pro kapacitu areálu.
D. Nepřípustné využití
1. obytné a rodinné domy,
2. stavby pro rodinou rekreaci,
3. výroba všeho druhu,
4. aktivity snižující kvalitu prostředí a neslučitelné s rekreačním využíváním území.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území 70,
2. - maximální podlažnost 1 NP + podkroví,
3. - minimální % ozelenění 15.

* Rekreace - zahrádkové osady - RZ
A. Hlavní využití
zahrady sdružené do zahrádkových osad za účelem pěstování zeleniny, květin a ovocných stromů
B. Přípustné využití
1. zahrádková osada s možností výstavby zahrádkových chatek jako prostorově i plošně limitovaných
staveb pro rodinnou rekreaci,
2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin a k rekreaci,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. veřejná prostranství,
C. Nepřípustné využití
2

1. skleníky do 25m ,
2

2. bazény do 40m ,
3. dočasné účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a
2

k ukrytí techniky pro údržbu zahrady do 16 m zastavěné plochy a 1 NP.
4. jakékoliv prostorově i plošně nelimitované trvalé stavby jiného než rekreačního využití.
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D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 15,
2. maximální podlažnost 1 NP,
3. minimální % ozelenění 70.

f) 3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)
* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura – OV
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení 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,
e) veřejnou správu,
f) ochranu obyvatelstva.
g) lázeňství
2. součástí areálů jsou garáže, zařízení 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 v objektu,
2. bytové a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech.
D. Nepřípustné využití
1. výroba všeho druhu,
2. stavby pro rodinnou rekreaci,
3. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 60,
2. maximální podlažnost 3 NP + podkroví, novostavby pouze 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25.

* Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu.
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B. Přípustné využití
1. pozemky pro budovy obchodu,
2. zařízení pro ubytování, stravování,
3. zařízení pro nevýrobní služby,
4. zařízení cestovního ruchu,
5. kynologické areály,
6. zařízení zábavy,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy v objektu.
2. nízkopodlažní bytové domy s podílem 20% vestavěných nevýrobních služeb,
D. Nepřípustné využití
1. výroba všeho druhu,
2. rodinné domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 60,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25.

* Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS
A. Hlavní využití
plochy pro tělovýchovu a sport.
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. ostatní sportoviště v samostatných objektech,
6. zařízení pro ubytování a stravování sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy v objektu.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné a bytové domy,
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2. stavby pro rodinnou rekreaci,
3. provozy výroby všeho druhu,
4. čerpací stanice pohonných hmot,
5. areály střelnic,
6. golfové hřiště včetně cvičných odpalových stanovišť.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 50,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví, max. výška halové stavby 7 m,
3. minimální % ozelenění 30.

* Občanské vybavení - hřbitovy - 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 technické a dopravní infrastruktury,
10. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do součtu 30% podlahové plochy v objektu,
2. parkoviště sloužící pouze pro obsluhu území vymezeného danou funkcí.
D. Nepřípustné využití
1. jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 15,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 75.

* Občanské vybavení - se specifickým využitím – církevní a sakrální stavby - OX1
A. Hlavní využití
stavby sakrálního charakteru.
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B. Přípustné využití
1. kostely, kaple, chrámy, synagogy,
2. drobná architektura: kapličky, Boží muka, kříže, zvonice,
3. stavby profarního charakteru zejména kláštery, fary, pastorační a společenská centra,
4. nádvoří, dvůr, zahrady,
5. vodní plochy,
6. pozemky související dopravní infrastruktury,
7. pozemky související technické infrastruktury,
8. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní využití území.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 80,
2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění: 10.

f) 4 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (S)
* Smíšené obytné - městské- SM
A. Hlavní využití
bydlení v bytových domech v příměstských oblastech s nerušícími službami.
B. Přípustné využití
1. bydlení v bytových domech,
2. administrativa, stravování,
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,
8. pozemky pro budovy obchodu,
9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
10. zařízení místní správy a církve,
11. nerušící zařícení drobné výroby a výrobních služeb,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. pozemky související technické infrastruktury,
14. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. objekty ubytování do 100 lůžek,
2. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území.
3. zábavní střediska pouze pokud nenaruší příznivé podmínky v území.
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D. Nepřípustné využití
1. provozy výroby a skladů,
2. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 65,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví, výstavba nových domů vyšších jak 3 NP je nepřípustná,
3. minimální % ozelenění 20 %.

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

1. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1000 m zastavěné plochy,
2. objekty ubytování do 50 lůžek,
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké výroby a skladů,
2. stavby pro rodinnou rekreaci,
3. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 60,
2. maximální podlažnost 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25.
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f) 5 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)
* Dopravní infrastruktura - silniční - DS
A. Hlavní využití
plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení.
B. Přípustné využití
1. pozemky silnic II. a III. třídy, pozemky místních komunikací sběrných,
2. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (pozn. lesní cesty
do 3 m součást PUPFL),
3. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací,
4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací,
5. plochy automobilové dopravy (autobusové zastávky),
6. parkoviště, odstavná stání,
7. hromadné a řadové garáže,
8. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot,
9. areály údržby pozemních komunikací,
10. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování,
11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině,
12. pozemky související technické infrastruktury,
13. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytových domech do 20 % součtu podlahové plochy v objektu,
2. polní a lesní cesty širší než 3 m.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 80,
2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví.

f) 6 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T)
* Technická infrastruktura – inženýrské sítě - TI
A. Hlavní využití
pozemky vedení, staveb a zařízení technického vybavení.
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,
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7. zařízení pro čištění odpadních vod,
8. manipulační plochy,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití
1. jakékoliv stavby sloužící jinému účelu.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 60,
2. maximální podlažnost 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění 25,
4. jednotlivá zařízení technické infrastruktury jako lokální dominanty území do max. 40 m výšky.

f) 7 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
* Výroba a skladování – zemědělská výroba - VZ
A. Hlavní využití
zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích.
B. Přípustné využití
1. sklady rostlinné výroby, zemědělské stavby pro chov hospodářských zvířat
2. skleníky,
3. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí,
silážní žlaby, seníky,
4. sádky, areály rybářství,
5. vinné sklepy,
6. pozemky souvisejících dopravní infrastruktury,
7. pozemky souvisejících technické infrastruktury,
8. 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 70,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 15.
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* Výroba a skladování - zemědělská výroba specifická - bez staveb - VZ1
A. Hlavní využití
extenzivní zemědělská výroba bez trvalých staveb.
B. Přípustné využití
1. ohrazené výběhy pro pastvu hospodářských zvířat,
2. dřevěné přístřešky pro ukrytí hospodářských zvířat jako dočasné stavby
3.pěstování zemědělských plodin,
4. pozemky souvisejících dopravní infrastruktury,
5. pozemky souvisejících technické infrastruktury,
6. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití
1. jakékoliv trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 5,
2. maximální podlažnost: 1 NP,
3. minimální % ozelenění: 85.

f) 8 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
* Plochy smíšené výrobní - 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. bioplynová stanice,
16. provozy určené ke zpracování, třídění, likvidaci a recyklaci odpadu,
17. pozemky souvisejících dopravní infrastruktury,
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18. pozemky souvisejících 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 70,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 10.

* Plochy smíšené výrobní specifické – VS1
A. Hlavní využití
zařízení pro drobnou výrobu, pro výrobu lehkou a výrobu zemědělskou, která nemají podstatný vliv na
své okolí.
B. Přípustné využití
1. zařízení drobné výroby všeho druhu,
2. stavební dvory,
3. stavby a zařízení zemědělské prvovýroby včetně skleníků a sádek, převážně těch, která nemohou
být umístěna v jiných územích,
4. provozní zázemí výrobních areálů – dílny, mechanizační areály,
5. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu,
6. pozemky související dopravní infrastruktury,
7. pozemky související technické infrastruktury,
8. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. administrativní a správní budovy a zařízení pouze jako součást výrobního areálu,
2. byty v nebytovém domě po 20 % součtu podlahové plochy.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy, obytné domy,
2. obchodní zařízení,
3. stavby pro rodinnou rekreaci,
4. těžká zpracovatelská výroba, sklady a dopravní areály,
5. čerpací stanice pohonných hmot,
6. provozy určené ke zpracování, třídění, likvidaci a recyklaci odpadů,
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7. bioplynová stanice, areály fotovoltaických elektráren.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 70,
2. výšková regulace staveb a zařízení zemědělské a lehké výroby do 5m,
3. maximální podlažnost ostatních staveb 1 NP,
4. minimální % ozelenění 10.

f) 9 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P)
* Veřejná prostranství - PV
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s místní komunikací a se
sjezdy k nemovitostem.
B. Přípustné využití
1. náměstí, náves,
2. tržiště,
3. pěší a obchodní ulice,
4. místní komunikace obslužné a zklidněné v sídlech,
5. součástí veřejných prostranství je:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) doprovodná zeleň, trávníky,
c) mimolesní zeleň,
d) květinové záhony,
e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy,
f) chodníky,
6. součástí tržišť mohou být prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení,
7. 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. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí.
D. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 80,
2. maximální podlažnost 1 NP,
3. minimální % ozelenění 5.
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* Veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň - PX1
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s veřejnou zelení.
B. Přípustné využití
1. souvislé plochy mimolesní zeleně (stromy s keřovým podrostem),
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. dětská a víceúčelová hřiště,
6. pozemky související dopravní infrastruktury,
7. pozemky související technické infrastruktury,
8. občanské vybavení slučitelné s účelem – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště pouze podél komunikací,
D. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 20,
2. maximální podlažnost 1 NP,
3. minimální % ozelenění 60.

* Veřejná prostranství - se specifickým využitím - ochranná a izolační zeleň- PX2
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s veřejnou zelení
s ochrannou a izolační funkcí.
B. Přípustné využití
1. souvislé plochy mimolesní zeleně (stromy s keřovým podrostem),
2. individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné a izolační funkce,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. občanské vybavení slučitelné s účelem – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro související technickou a dopravní infrastrukturu.
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D. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 10,
2. maximální podlažnost 1 NP,
3. minimální % ozelenění 80.

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - ZV
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s veřejnou zelení
charakteru parku.
B. Přípustné využití
1. součástí parku jsou zejména:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) dětská a víceúčelová, nepobytové 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) solitéry 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. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. místní komunikace pouze zklidněné se smíšeným provozem.
D. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 10,
2. maximální podlažnost 1 NP,
3. minimální % ozelenění 80.
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f) 10 PLOCHY ZELENĚ (Z)
* Zeleň - soukromá a vyhrazená - ZS
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách nezahrnutá do jiných druhů ploch
s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu) sloužící k rekreaci a k pěstební činnosti.
B. Přípustné využití
1. zahrady a sady –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,
4. účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a k ukrytí
2

techniky pro údržbu zahrady do 16 m zastavěné plochy a 1 NP.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 5,
2. maximální podlažnost 1 NP,
3. minimální % ozelenění plochy 85.

* Zeleň vyhrazená – se specifickým využitím - historické zahrady, parky – ZX1
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území nezahrnutá do jiných zastavěných území s rozdílným
způsobem využití (zeleň v rámci areálu).
B. Přípustné využití
1. plochy historických zahrad - zámecké parky a zahrady s parkovou vybaveností (mobiliář, drobná
architektura), zejména typu francouzských zahrad,
2. omezeně přístupné (ohrazené, obvykle s návštěvními hodinami), patřící k zastavěnému území sídel
( buď zcela uvnitř sídel nebo přecházející do okolní volné krajiny),
3. umělé vodní bazény, vodní toky a plochy, kašny, vodní kanály, umělecká díla,
4. obnova historického mobiliáře zahrady,
5. lesní pozemky – les zvláštního určení,
6. mimolesní zeleň charakteru lesoparku,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
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8. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. skleníky a oranžérie bez omezení pouze jako stávající objekty nebo obnova zaniklých historických
objektů,
2. sezónní letní amfiteátr pouze jako dočasná stavba,
3. hospodářské a technické objekty bez omezení pouze jako stávající objekty nebo obnova zaniklých
historických objektů,
4. nové objekty technické obsluhy a zahradní hospodářské objekty v rozsahu nezbytně nutném
sloužící pouze zájmům historických zahrad.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru
přípustnou právními předpisy,
2. parkoviště osobních aut návštěvníků.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 20,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 70.

f) 11 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)
* 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. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod,
4. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů,
5. umisťovat hydrogeologické vrty,
6. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území,
7. 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 (kromě rybníků určených výhradně k intenzivním chovů ryb a vodní drůbeže),
g) jiné prohlubeniny naplněné vodou,
h) otevřené meliorační kanály,
8. pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.
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C. Podmínečně přípustné využití
1. těžba písku, štěrku a bahna, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy
podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability,
2. zasypávání odstavených ramen vodních toků, pokud je to veřejným zájmem.
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.

f) 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. hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže,
5. pěstování plodin a extenzivní chov hospodářských zvířat bez staveb kromě dřevěných ohradníků,
dřevěných přístřešků pro hospodářská zvířata,
6. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti,
7. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras včetně informačních tabulí a rozcestníků po
stávajících komunikacích,
8. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování
ekologické stability krajiny,
9. zemědělská rekultivace na sanovaném území zasaženého těžbou,
10. zemědělská půda obhospodařovaná,
11. vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. 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,
3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí.
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D. Nepřípustné využití
1. využívání území k zastavění 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 .

* Plochy zemědělské specifické určené pro ekologické zemědělství – NZ1
A. Hlavní využití
nezastavěné

území

kulturní

krajiny

vymezené

za

účelem

zemědělského

ekologického

obhospodařování propojeného s životem obce a návštěvníků
B. Přípustné využití
1. zemědělská půda obhospodařovaná,
2. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná,
3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání pozemků dle stanoveného druhu pozemku a
způsobu využití pozemku,
4. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů a
na mezích,
5. ekologická zemědělská výroba,
6. nezemědělská půda, nezbytná k zajištění zemědělského obhospodařování,
7. plochy výstavby za účelem zemědělského obhospodařování (areály živočišné a rostlinné výroby
v nezbytně nutném rozsahu),
8. plochy a jednoduchá dočasná nebo mobilní zařízení pro nepobytové aktivity v přírodě, nepobytovou
rekreaci, kulturní a vzdělávací akce,
9. výstavba pro extenzivní formy chovu hospodářských zvířat, zejména dřevěné ohradníky, dřevěné
přístřešky pro hospodářská zvířata,
10. vedení naučných, turistických, cyklistických a lyžařských tras a hipostezek včetně informačních
tabulí,
11. zakládání technických a přírodních prvků ke zvyšování ekologické stability krajiny,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak, aby umožňovala racionální
zemědělské obhospodařování,
2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální
zemědělské obhospodařování,
3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí
4. umístění sociálního zařízení a dalšího zázemí sezónní nepobytové rekreace pouze v mobilním
zařízení,
5. altány a přístřešky pouze jako dočasné stavby.
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D. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití, zejména bytové domy, rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci,
parkoviště aut návštěvníků.

f) 13 PLOCHY PŘÍRODNÍ
* Plochy přírodní – NP
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny.
B. Přípustné využití
1. plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční funkce je
potlačena,
2. zvláště chráněná maloplošná území,
3. zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II. zóna,
4. památné stromy s ochranným pásmem,
5. biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu,
6. biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního významu pokud se vyskytují na ostatních
plochách,
7. registrované významné krajinné prvky,
2

8. rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100 m na ostatních plochách,
9. plochy se smluvní ochranou,
10. plochy evropsky významných lokalit,
11. hospodaření dle zpracovaných plánů péče o zvláště chráněná území, dle projektů a opatření
v procesu ÚSES, činností uvedených v podmínkách předběžné ochrany území,
12. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikací,
13. změna kultury v prvcích ÚSES,
14.stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof,
15. ostatní rekultivace (zatravnění mimo režim ZPF) sanovaného území zasaženého těžbou,
16. vodní plochy a toky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. rekreační nepobytové využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících
přírodních hodnot v území,
2. výjimečně výstavba pouze liniových staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu pro zajištění
dopravní prostupnosti krajiny,
3. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem,
4. výjimečně výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto
stavbách se upřednostňují ekologické formy,
D. Nepřípustné využití
1. hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy,
2. zakládání skládek,
3. rozšiřování geograficky nepůvodních druhů,
4. umisťování nových staveb,
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5. těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku,
6. provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémů,
7. odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu.

f) 14 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ (H)
* Plochy smíšené nezastavěného území – NS…
A. Hlavní využití
-plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního
využívání krajiny.
Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:
a) plochy smíšené nezastavěného území kulturně historické – NSk,
b) plochy smíšené nezastavěného území lesnické - NSl,
c) plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp,
d) plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové – NSr,
e) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské – NSv,
f)

plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz,

g) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské maloprodukční – NSz1.
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,
6. u ploch smíšených nezastavěného území s více indexy se jednotlivé regulační podmínky
uvedených indexů sčítají.
C. Nepřípustné využití
1. umisťovat jiné stavby než vyjmenované mimo hranice vymezeného ZÚ, mimo rozvojové plochy i
mimo koridory technické infrastruktury
2. negativně ovlivňovat vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací.

* Plochy smíšené nezastavěného území s kulturně historickou funkcí - NSk:
A. Hlavní využití
funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny

61

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

B. Přípustné využití
1. hospodaření dle zřizující vyhlášky s převahou extenzivních a krajinný ráz podporujících způsobů,
2. doplňování skupinovité i liniové nelesní zeleně na zemědělských a ostatních pozemcích,
3. rekonstrukce stávajících objektů v duchu harmonické krajiny,
4. revitalizace vodních toků, rybníků, alejí, remízků a jiné nelesní zeleně,
5. lesní půda, pozemky k plnění funkcí lesa, zemědělský půdní fond, vodní toky a plochy a ostatní
pozemky včetně staveb, které spoluvytvářejí harmonickou krajinu, jejíž kulturní, historická nebo
přírodní hodnota je chráněna ve formě přírodního parku,
6. pozemky související dopravní infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. výstavba účelových komunikací, které jsou nezbytné pro lesní a zemědělské hospodaření nebo pro
přístup k obytným objektům a zároveň zvýší prostupnost krajiny a budou dotvářet krajinný ráz,
2. technická infrastruktura pouze související a v nezbytně nutné míře.
D. Nepřípustné využití
1. nová výstavba na ostatních místech, pokud není navrženo jinak tímto územním plánem
2. zakládání skládek
3. ostatní činnosti narušující krajinný ráz
4. činnosti vyjmenované ve zřizující vyhlášce

* Plochy smíšené nezastavěného území lesní - NSl
A. Hlavní využití
1. 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 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.
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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

* Plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové - NSr
A. Hlavní využití
plocha v krajině, která svou velikostí a umístěním umožňuje koncentrované krátkodobé časově
omezené shromažďování a pobyt rekreantů.
B. Přípustné využití
1. nepobytová loučka s udržovaným travním porostem se skupinovým umístěním nealergenních
dřevin,
2. součástí plochy mohou být lavičky, odpadní koše, víceúčelová hřiště,
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. umístění sociálního zařízení a dalšího zázemí sezónní nepobytové rekreace pouze v mobilním
zařízení,
2. altány a přístřešky pouze jako dočasné stavby.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby,
2. parkování automobilů návštěvníků.

* Plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské - NSv
A. Hlavní využití
1. 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.
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* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz
A. Hlavní využití
1. 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 zemědělské maloprodukční – NSz1
A. Hlavní využití
ovocné sady, zelinářské zahrady a jejich areály
B. Přípustné využití
1.skleníky
2. pozemky související dopravní a technické infrastruktury
3. vodní plochy a toky
C. Podmínečně přípustné využití
1. technické, sociální a dopravní zázemí areálů pouze v nezbytně nutném rozsahu a sloužící výhradně
potřebám areálu

D. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití,
2. skleníky.
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g)

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 veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva
k pozemkům vyvlastnit, v grafické části ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
a asanací, M 1:5 000.
g) 1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO
 Dopravní infrastruktura
WD2 - plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště u fotbalového hřiště na západě obce – DS – rozv.
pl. Z17
WD3 - plocha dopravní infrastruktury jako místní komunikace v rozv.pl.Z10 – rozv.pl. Z44
 Technická infrastruktura
WT1 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na severu sídla Nahořečice –
TI – rozv. pl. Z34
WT2 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na jihu sídla Velký Hlavákov –
DS – rozv. pl. Z17
WT3 - plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na jihovýchodě sídla Velký
Hlavákov - TI - rozv. pl. Z42
WT7 - trafostanice TS11 v severozápadní části sídla Velký Hlavákov
WT9 - RS - regulační stanice plynu na jihovýchodě od obce Valeč

g) 2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
 ÚP vymezuje na území obce tyto plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění:
 Technická infrastruktura
VT1 – venkovní vedení ZVN 400kV – propojení TR Vítkov – TR Vernéřov – jako VPS E.04 dle ZÚR
KK
VT2 - vodovod pitný v západní části sídla Velký Hlavákov
VT3 - vodovod pitný k rozvojové ploše Z38 v sídle Velký Hlavákov
VT4 - vodovod pitný v severovýchodní části sídla Velký Hlavákov
VT5 - vodovod pitný v jihovýchodní části sídla Velký Hlavákov jako napojení nových vrtů na stávající
veřejný vodovod
VT8 - vodovod pitný v jižní části sídla Nahořečice
VT9 - vodovod pitný jako zásobní řad pro možné připojení sídla Nahořečice na skupinový vodovod
Žlutice
VT10 - vodovod pitný v severozápadní části sídla Kostrčany
VT12 - vodovod pitný ve východní části sídla Kostrčany
VT14 - vodovod pitný u rozvojové ploše Z15 v obci Valeč
VT15 - vodovod pitný v jižní části obce Valeč
VT16 - vodovod pitný v jihovýchodní části obce Valeč
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VT17 - vodovod pitný v severní části obce Valeč západně za bytovými domy
VT19 - vodovod pitný z obce Valeč do sídla Jeřeň – západní část
VT20 - vodovod pitný z obce Valeč do sídla Jeřeň – východní část
VT21 – kanalizace splašková v centrální části sídla Kostrčany
VT22 – kanalizace splašková k rozvojové ploše Z26 v sídle Kostrčany
VT23 – kanalizace splašková ve východní části sídla Kostrčany
VT25 - kanalizace splašková v jižní části sídla Kostrčany
VT30 - kanalizace splašková v severní části obce Valeč
VT31 - kanalizace splašková v jižní části obce Valeč
VT34 –VTL plynovod ze správního území obce Lubenec napojeného na VTL plynovod u Drahonic
jako VPS P.02 ZÚR KK
VT35 – STL plynovod v jižní části obce Valeč
VT36 – STL plynovod jižně od obce Valeč až do sídla Jeřeň
VT38 – STL plynovod v jihovýchodní části obce Valeč
VT39 – STL plynovod přes centrum obce Valeč
VT40 – STL plynovod v jihozápadní části obce Valeč
VT41 – STL plynovod v jižní části obce Valeč
VT42 – STL plynovod v severní části obce Valeč
VT45 – STL plynovod v severní části obce Valeč
VT46 – STL plynovod ve východní části sídla Kostrčany
VT49 – STL plynovod v severní části sídla Kostrčany
VT51 – STL plynovod v jižní části sídla Nahořečice
VT52 – STL plynovod ze sídla Jeřeň do sídla Nahořečice
VT53 – STL plynovod v jihovýchodní části obce Valeč
VT54 – venkovní vedení VN 22kV západně od sídla Nahořečice
VT55 – venkovní vedení VN 22kV v severozápadní části sídla Velký Hlavákov
 Vybraná veřejně prospěšná opatření
Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami
VK1 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES - plocha změn v krajině K9
VK2 - výsadba skupin a pásů dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES - plocha změn v
krajině K10
VK3 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES - plocha změn v krajině K11
VK4 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES - plocha změn v krajině K12
VK5 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES - plocha změn v krajině K13
VK6 - výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES - plocha změn v krajině K14
VK7 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél cesty jako protierozní
opatření a založení prvku ÚSES - plocha změn v krajině K15
VK8 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES - plocha změn v krajině K16
VK9 - výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES - plocha změn v krajině K17
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VK10 - výsadba skupin dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES - plocha změn v
krajině K21
VK11 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES - plocha změn v krajině K23
Zvýšení retenční schopnosti území
VR1 - malá vodní nádrž s retenční funkcí - plocha změn v krajině K27
Založení vymezených prvků územního systému ekologické stability
VU1 – založení lokálního biokoridoru č. 1 – plocha změn v krajině K7
VU2 – založení lokálního biokoridoru č. 2 – plocha změn v krajině K8
VU3 – založení lokálního biokoridoru č. 17 – plocha změn v krajině K18
VU4 – založení lokálního biokoridoru č.. 23 – plocha změn v krajině K19
VU5 – založení lokálního biokoridoru č. 24 – plocha změn v krajině K20
VU6 – založení lokálního biokoridoru č. 32 – plocha změn v krajině K24
VU7 - založení lokálního biokoridoru č. 35 – plocha změn v krajině K25
VU8 - založení lokálního biokoridoru č. 37 – plocha změn v krajině K26
VU9 - založení lokálního biokoridoru č. 30 – plocha změn v krajině K22

h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
 ÚP vymezuje na území obce veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, v grafické části ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací, M 1:5 000.
h) 1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I MOŽNOST VYVLASTNĚNÍ
 Dopravní infrastruktura
WD2 - plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště u fotbalového hřiště na západě obce – DS – rozv.
pl. Z17
WD3 - plocha dopravní infrastruktury jako místní komunikace v rozv.pl.Z10 – rozv.pl. Z44
 Technická infrastruktura
WT1 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na severu sídla Nahořečice –
TI – rozv. pl. Z34
WT2 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na jihu sídla Velký Hlavákov –
DS – rozv. pl. Z17
WT3 - plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na jihovýchodě sídla Velký
Hlavákov - TI - rozv. pl. Z42
WT7 - trafostanice TS11 v severozápadní části sídla Velký Hlavákov
WT9 - RS - regulační stanice plynu na jihovýchodě od obce Valeč
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h) 2 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
 Veřejná prostranství
PP1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku okolo bývalé budovy špitálu jižně pod
zámkem - ZV - rozv. pl. Z16
PP3 - veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí mezi rozvojovou plochou
Z27 a vodním zdrojem na severu sídla - PX2 - rozv. pl. Z28
PP4 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v centru sídla - ZV - rozv. pl. Z30
PP5 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku před kostelem jako revitalizace
veřejného prostoru - ZV - rozv. pl. Z37
PP6 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí podél jižní strany rozv.pl.
Z24 na jihovýchodě sídla Jeřeň – rozv.pl. Z45

Seznam pozemků navržených veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo:
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 Veřejně prospěšné stavby
 Dopravní infrastruktura
označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

WD2
WD3

plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště u fotbalového
hřiště na západě obce – DS – rozv. pl. Z17
plocha dopravní infrastruktury jako místní komunikace
v rozv.pl.Z10 – rozv.pl. Z44

Valeč v
Čechách
Valeč v
Čechách

-189

Obec Valeč

160/5, 1155/5

Obec Valeč

ppč.

právnická osoba, v jejíž

 Technická infrastruktura
označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

prospěch bude uplatněno
předkupní právo
WT1
WT2

plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou
vodu na severu sídla Nahořečice – TI – rozv. pl. Z34
plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou
vodu na jihu sídla Velký Hlavákov – DS – rozv. pl. Z17
plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou

WT3

vodu na jihovýchodě sídla Velký Hlavákov - TI - rozv. pl.
Z42

WT7
WT9

trafostanice TS11 v severozápadní části sídla Velký
Hlavákov
RS - regulační stanice plynu na jihovýchodě od obce Valeč

Nahořečice 6/1
Velký
Hlavákov
Velký
Hlavákov
Velký
Hlavákov
Valeč v
Čechách

Obec Valeč

779/2

Obec Valeč

809/1

Obec Valeč

64

Obec Valeč

1172/1

Obec Valeč
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 Veřejná prostranství
označení veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku
PP1

okolo bývalé budovy špitálu jižně pod zámkem - ZV - rozv.
pl. Z16

Valeč v

1338, 9, 1346/3, 53, 7/3

Obec Valeč

Kostrčany

351/6

Obec Valeč

Kostrčany

-1/1

Obec Valeč

Čechách

veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a
PP3

izolační funkcí mezi rozvojovou plochou Z27 a vodním
zdrojem na severu sídla - PX2 - rozv. pl. Z28

PP4

veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v
centru sídla - ZV - rozv. pl. Z30
veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku

PP5

před kostelem jako revitalizace veřejného prostoru - ZV -

Nahořečice 16, 15, -19

Obec Valeč

rozv. pl. Z37
veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a
PP6

izolační funkcí podél jižní strany rozv.pl. Z24 na
jihovýchodě sídla Jeře%n – rozv.pl. Z45

Velký
Hlavákov

45/1

Obec Valeč
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i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
 Na území obce se nestanovují žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
v platném znění.

j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO
VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ,
 ÚP navrhuje na území obce Valeč tyto územní rezervy, které předurčují kulturní krajinu
k výhledovému využití k zástavbě:
Územní rezervy
R1 – územní rezerva pro bydlení na západě sídla Nahořečice – (BV)
R2 – územní rezerva pro bydlení na západě sídla Kostrčany – (BV)
R3 – územní rezerva pro smíšené bydlení na severozápadě sídla Velký Hlavákov – (BV)
R4 – územní rezerva pro bydlení na jihu obce Valeč - (BV)
R5 – územní rezerva pro bydlení na západě sídla Nahořečice – (BV)
Územní rezervy R1, R2, R3, R4, R5 mohou být do ÚP zapracovány jako rozvojové zastavitelné plochy
bydlení změnou ÚP po prokázaní 75 % využitelnosti součtu rozvojových zastavitelných ploch bydlení
řešených v I. etapě vždy v jednotlivých sídlech.
Prověření územní rezervy R4 na jihu obce Valeč bude zároveň provedeno zejména z hledisek
prověření případné degradace památkových hodnot krajiny ve vazbě na novou zástavbu a
z dálkových pohledů.

k) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
DOHODOU O PARCELACI
 Na území obce se nevymezuje žádná rozvojová plocha, ve které je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci.

l) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI
 ÚP navrhuje na území obce Valeč tuto plochu, ve které je nezbytné prověřit změny jejího využití
územní studií:
- XS1 – zastavitelné plochy Z10 (BV), Z44 (DS)
Z důvodu provázání zastavitelných ploch je třeba řešit ve Valči dvě zastavitelné plochy Z10 a Z44
jako jednu společnou územní studii.
Společná územní studie prověří možnost využití vymezených zastavitelných ploch v souladu
s požadavky ÚP při zohlednění prostorové a funkční návaznosti na okolní stávající zástavbu obce.
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Bude stanovena koncepce veřejné infrastruktury včetně tras inženýrských sítí a míst napojení na
stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Územní studie prověří územní podmínky ochrany
hodnot území, navrhne základní prvky prostorové regulace a vymezí veřejná prostranství.
Dopravní obslužnost řešeného území bude posouzena včetně vazby na případné využití sousední
územní rezervy R4 a včetně obsluhy stávajícího hřbitova. Prvky prostorové regulace navržené
výstavby budou prověřeny rovněž z hlediska případné degradace památkových hodnot krajiny při
uplatnění dálkových pohledů na obec.
Stanovuje se tato lhůta pro pořízení, schválení pořizovatelem a vložení územních studií do
evidence územně plánovací činnosti: 4 roky po vydání ÚP (12/2021).

m) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU
DLE PŘÍLOHY Č.9 STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU
NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY
PRO JEHO VYDÁNÍ
 ÚP na území obce Valeč nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro
rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu.

n) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
 Rozvoj na území obce Valeč je řešen ve dvou etapách s důrazem na I. etapu bez udání časového
horizontu. Ve II. etapě rozvoje je navržena pouze jedna rozvojová zastavitelná plocha smíšená
výrobní v Jeřeni Z43 jako pokračování rozvoje jižní výrobní části sídla.

o) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ
MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
 Na území obce se nevymezuje žádná architektonicky nebo urbanisticky významná stavba, pro
kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný
architekt.
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p) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
 Textová část Územního plánu Valeč je vypracována v rozsahu 73 stran textu včetně titulní strany a
obsahu i včetně vložených tabulek.

II. Grafická část Územního plánu Valeč
v. č. 1 Výkres základního členění území

M 1:5 000

v. č. 2 Hlavní výkres

M 1:5 000

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

M 1:5 000

v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny

M 1:5 000

v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury

M 1:5 000

v. č. 6 Výkres etapizace

M 1:5 000
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a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Pořízení územního plánu Valeč schválilo Zastupitelstvo obce Valeč na svém mimořádném zasedání
dne 13. 6. 2011 pod usnesením č. 49/11.
Pořizovatel v souladu s § 47 stavebního zákona a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
zpracoval návrh zadání ÚP Valeč. Projednávání návrhu zadání ÚP Valeč bylo oznámeno veřejnou
vyhláškou, která byla v souladu s § 47 stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů v době od 2. 5.
2012 do 1. 6. 2012 na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary a obce Valeč i způsobem
umožňujícím dálkový přístup na elektronické vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary i obce Valeč.
V zadání ÚP Valeč nebylo požadováno zpracování konceptu.
V rámci projednání zadání ÚP Valeč nevyloučil KÚKK – OŽPaZ vliv na evropsky významné lokality a
ptačí oblast dle § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., (dále jen „stavební zákon“) z tohoto důvodu bylo
nutno vypracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, Evropsky významné lokality
Doupovské hory a Ptačí oblast Doupovské hory.
Upravené zadání územního plánu Valeč bylo schváleno na 13. zasedání zastupitelstva obce pod
usnesením č. 146/12 dne 6. 9. 2012.
Pořizovatel v souladu s § 50 stavebního zákona pořídil zpracování návrhu ÚP Valeč. Návrh ÚP
Valeč zpracovaný ing. arch. Alexandrou Kaskovou, ČKA 00767, je v souladu s ustanoveními
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č.501/2006 Sb. a 500/2006 Sb. Návrh vychází ze
schváleného zadání. Na základě doručeného návrhu ÚP Valeč, svolal pořizovatel společné jednání.
Společné jednání o ÚP Valeč s dotčenými orgány a sousedními obcemi se konalo dne 26. 9. 2013,
pořizovatel upozornil dotčené orgány a sousední obce k uplatnění svých stanovisek a připomínek ve
lhůtě do 30 dnů od společného jednání, tj. do 26. 10. 2013.
Dnem 1. 1. 2013 vešla v platnost novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Na činnosti ukončené
podle § 50 SZ před novelou navázal pořizovatel novými činnostmi podle § 50 odst. 3 SZ ve znění po
novele. Návrh změny byl veřejnou vyhláškou doručen k uplatnění připomínek. Veřejná vyhláška byla
vyvěšena dne 2. 9. 2013, doručena byla 15. dnem, tj. 17. 9. 2013. Lhůta pro uplatnění připomínek byla
stanovena do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 16. 10. 2013.
Ve stanovené lhůtě bylo kromě kladných stanovisek doručeno stanovisko Krajského úřadu
Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ze dne
23.10.2013 pod č.j. 769/KR/13, který požadoval vyjmout zastavěné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7,
Z10, Z11 v k.ú. Valeč a plochu Z43 v k.ú. Jeřeň.
Dále bylo doručeno nesouhlasné stanovisko Magistrátu města Karlovy Vary, odboru památkové péče
ze dne 25.9.2013 pod č.j. 305/OPP/13/Kož, které taktéž požaduje vyjmout či upravit následující
zastavěné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z10, Z11 v k.ú. Valeč a plochy Z24, Z43 v k.ú. Jeřeň .
Dále bylo doručeno vyjádření s připomínkami obce Valeč k návrhu ÚP Valeč ze dne 14. 10. 2014, kde
obec Valeč, specifikuje plochy ke zrušení v návrhu ÚP Valeč a to Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7.
Na základě doručení, výše uvedených stanovisek Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a Magistrátu města Karlovy Vary, odboru
památkové péče, projednal úřad územního plánování s určeným zastupitelem p. Kubískem další
postup. Na základě projednání s určeným zastupitelem zaslal Magistrát města Karlovy Vary, úřad
územního plánování, žádost o nové vyjádření Krajskému úřad Karlovarského kraje, odboru kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ze dne 13. 2. 2014 a Magistrátu města Karlovy Vary,
odboru památkové péče spolu s návrhem opatření ze dne 27. 3. 2014.
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Na základě zaslané žádosti o nové vyjádření s návrhem opatření ze dne 27.3.2014 pod č.j.
3438/SÚ/14, souhlasil Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče s navrhovanými
úpravami návrhu ÚP Valeč, výše uvedené úpravy respektují podmínky vydaného závazného
stanoviska č.j. 305/OPP/13/Kož ze dne 25.9.2013.
V rámci zaslané žádosti o nové vyjádření s návrhem opatření ze dne 27.3.2014 pod č.j. 3438/SÚ/14,
zaslal Krajský úřadu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
ruchu dne 2.4.2014 stanovisko k navrhovaným opatřením návrhu ÚP Valeč, kde požadoval zmenšení
zastavitelné plochy Z10, vypuštění zastavitelné plochy Z11 a u zastavitelné plochy Z43 vyžadují
zpracování regulačního plánu.
Vzhledem k doručení výše uvedeného nesouhlasného stanoviska od Krajského úřadu Karlovarského
kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a po projednání s určeným
zastupitelem p. Kubískem, trvala obec Valeč na zachování zastavitelné plochy Z10 a Z11, tak jak
jsou vymezeny v návrhu ÚP Valeč.
Na základě této skutečnosti svolal Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování dle § 136
odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodovací řízení na 13.
5. 2014, ve věci nesouhlasu umístění zastavitelných ploch Z10, Z11 a Z43 v návrhu ÚP Valeč.
Na tomto dohodovacím řízení bylo dohodnuto, že zastavitelná plocha Z10 bude zmenšena, tak aby
plocha vyhovovala podmínkám dotčeného orgánu včetně zpracování regulačního plánu. Z dalšího
jednání vyplynulo navržení zastavitelné plochy Z10 a Z11, tato příloha byla všem zúčastněným
zaslána dne 13. 5. 2014 e-mailem. S tímto návrhem během dohodovacího řízení souhlasili všichni
přítomní. U zastavitelné plochy Z43 oponoval pořizovatel ÚP Valeč podmínku zpracování regulačního
plánu, tím že budou upraveny v textové části návrhu ÚP Valeč podmínky prostorového uspořádání,
bez toho aniž by musel být na danou plochu zpracován regulační plán.
Na základě obdržení zákresu nové zastavitelné plochy Z10 a znění nových regulačních podmínek
pro plochy VS, zaslal Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování dne 26. 5. 2014 a 21.
7. 2014 žádost o nové stanovisko Krajskému úřadu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu.
Dne 23. 7. 2014 pod č.j. 523/KR/14, obdržel Magistrát města Karlovy Vary stanovisko
k navrhovaným opatřením návrhu ÚP Valeč – úprava vymezení rozvojové plochy Z10, vymezení
plochy Z11, k.ú. Valeč a návrhu regulativů pro rozvojovou plochu Z43, k.ú. Jeřeň. Kde výše
jmenovaný úřad nesouhlasí z rozsahem úpravy navrhované plochy

Z10 a Z11, k.ú. Valeč.

K regulativům navrženým pro plochu Z43, k.ú. Jeřeň nemají připomínek.
Na základě této skutečnosti zaslal Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování, toto
stanovisko obci Valeč, s návrhem na další postup dne 28. 7. 2014 pod č.j. 9841/SÚ/14.
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování obdržel dne 26. 8. 2014 stanovisko
zastupitelstva obce Valeč, které na svém 33. jednání ze dne 25. 8. 2014 toto stanovisko Krajského
úřadu Karlovarského kraje projednalo. Zastupitelstvo pod usnesením č. 297/14, vydalo nesouhlas
s vyjmutím či další redukcí zastavitelné plochy Z10 a Z11 k.ú. Valeč.
Po obdržení doplňujícího nesouhlasného stanoviska od Krajskému úřadu Karlovarského kraje odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a stanoviska obce Valeč k návrhu ÚP
Valeč zaslal Magistrát města Karlovy Vary – Úřad územního plánování žádost o projednání a řešení
rozporu dle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zažádalo dne 30. 1. 2015 pod č.j. 554/2015-81-1 žádost o doplnění
žádosti o řešení rozporu, ze kterého bude zřejmé vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ve smyslu § 53 odst. 5 písm. f) stavebního
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zákona. Tuto skutečnost zaslal Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování dne 23. 2.
2015 pod č.j. 2183/SÚ/15 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR svolalo ve věci dohodovacího řízení v rozporu mezi Magistrátem
města Karlovy Vary a Krajským úřadem Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu při pořizování ÚP Valeč jednání k řešení rozporu, které se konalo dne 5.
5. 2015. Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo dne 22. 6. 2015 uzavřenou dohodu o řešení rozporu
v návrhu ÚP Valeč. Pořizovatel vzal na vědomí uzavřenou dohodu o řešení rozporu v návrhu ÚP
Valeč mezi ústředními správními orgány.
Dne 29. 9. 2015 svolal Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování na 21. 9. 2015
jednání z hlediska bodu č. II stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje - odboru kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pod č.j. 769/KR/13 ze dne 23. 10. 2013, kde dotčený
orgán památkové péče požadoval stanovení základních regulativ v územní studii u zastavitelných
ploch v návrhu ÚP Valeč. V rámci jednání bylo dohodnuto, že zpracovatelka ÚP Valeč, Ing. arch. A.
Kasková, zapracuje do textové části (výrok, odůvodnění) návrhu ÚP Valeč dané části ze stanoviska
č.j, 769/KR/13 a to do

výroku (zachování původní stavební čáry, historická parcelace atd.;

odůvodnění – půdorysné řešení). Na základě obdržení doplnění textové části (výrok, odůvodnění) od
zpracovatelky návrhu ÚP Valeč, přeposlal dne 22. 2. 2016 úřad územního plánování výše uvedené
doplněné texty k posouzení Krajskému úřadu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování obdržel dne
10. 3. 2016 souhlasné stanovisko k úpravě textové části (výrok, odůvodnění) k základním regulativům.
Na základě vyřešení veškerých stanovisek zaslal úřad územního plánování Magistrátu města
Karlovy Vary dne

19. 9. 2016 „žádost o vyjádření k návrhu ÚP Valeč“ na KÚ KK odbor regionálního

rozvoje. Dne 21. 10. 2016 obdržel úřad územního plánování MM KV stanovisko krajského úřadu
k návrhu ÚP Valeč. Dne 22. 9. 2014 zaslal úřad územního plánování MM KV podklad - „ Návrh
vyhodnocení stanovisek, připomínek a podnětů ze společného jednání k návrhu ÚP Valeč (bez
stanoviska KÚKK)“ pro úpravu návrhu ÚP Valeč zpracovatelce ing. arch. A. Kaskové. Dne 31. 10.
2016 zaslal pořizovatel zpracovatelce Ing. arch A. Kaskové doplněný „Návrh vyhodnocení stanovisek,
připomínek a podnětů ze společného jednání k návrhu ÚP Valeč o stanovisko KÚKK“.

b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
* Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválena vládou ČR dne 15.4.2015
usnesením č. 276 (PÚR ČR)
 Území obce Valeč neleží v žádné rozvojové oblasti, rozvojové ose, specifické oblasti, ploše ani
koridoru dopravní infrastruktury vymezené v PÚR ČR.
 PÚR ČR na území obce vymezuje koridor technické infrastruktury E2 – Plochy pro elektrické
stanice 400/110kV Vítkov a Vernéřov a koridory pro dvojité vedení 400kV Hradec – Vernéřov,
Vernéřov – Vítkov, Vítkov – Přeštice. Tento koridor technické infrastruktury E2 prochází jižní částí
řešeného území.
 ÚP zapracovává tento koridor technické infrastruktury E2 v upřesněné poloze jako průhledný
koridor technické infrastruktury KD-1, v šířce 100 m , který sleduje trasu stávajícího vedení VVN
220kV, které bude zrušeno a nahrazeno novým vedení ZVN 400kV.
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 PÚR ČR 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. Bráni upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
ÚP chrání kulturní hodnoty území, zejména nemovité kulturní památky včetně městské památkové
zóny Valeč, architektonicky a historicky významné stavby, chrání zachovanou urbanistickou strukturu
obce a sídel, respektuje dochované zemědělské usedlosti. ÚP chrání přírodní hodnoty území zejména
krajinnou památkovou zónu Valečsko, dále rybníky na území obce, údolní nivy toků, lesní masivy
v centrální, severovýchodní a západní části řešeného území.
Navržením opatření ke zvýšení retence území v kulturní krajině, protierozním opatřením, vymezením
prvků ÚSES a zejména založením nefunkčních prvků ÚSES přispívá ÚP ke zvýšení ekologické
stability území.
Převážná část území obce Valeč se nachází v ptačí oblasti Doupovské hory vymezené v systému
NATURA 2000, kterou ÚP respektuje. Do východní části řešeného území zasahuje evropsky
významná lokalita CZ0424125 vymezená v systému NATURA 2000.
Je respektována rekreační krajinná oblast Teplá – Střela vymezená v ZÚR KK jako SR7 nacházející
se na celém území obce. Většina území obce Valeč spadá do přírodní lesní oblasti Rakovnicko –
Kladenská pahorkatina, část při západní hranici do přírodní lesní oblasti Karlovarská vrchovina, část
při jižní hranici do přírodní lesní oblasti Doupovské hory. ÚP zachovává příznivé rozložení funkčních
ploch:
 centrální část obce jako klidová obytně obslužná, plochy výroby jsou soustředěny jihovýchodně
od obce, plochy veřejné zeleně v centrální části obce a ve vazbě na plochy bydlení,
 sídlo Jeřeň převážně obytné doplněné plochami bydlení, na východě doplněné zemědělskou
výrobou a na jihu plochou smíšenou výrobní ve II. etapě,
 sídlo Kostrčany převážně obytné a rekreační doplněné plochami bydlení, rekreace a smíšeného
bydlení,
 sídlo Nahořečice klidové obytné doplněno plochami bydlení a veřejnou zelení,
 sídlo Velký Hlavákov klidové obytně smíšené doplněno plochami obytně smíšenými,
V průběhu pořizování tohoto ÚP byl značný rozsah zastavitelných ploch včetně zastavitelných ploch
dříve schválených v ÚPO zrušen a to z důvodu ochrany mimořádných přírodních a kulturních hodnot
území. Některé zastavitelné plochy byly převedeny pouze do územních rezerv. Návrh ÚP byl
posouzen z hlediska vlivu na plochy Natura 2000 a ptačí oblasti i z hlediska vlivu na životní prostředí.
Závěry těchto posouzení byly do ÚP zapracovány. Pro zastavitelné plochy Z10, Z44 na jihu Valče byla
stanovena podmínka zpracovat společnou územní studii.
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(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Řešené území představuje venkovské území s hustým systémem malých sídel s převahou kulturní
nezastavěné krajiny. Část sídel postupně ztrácí funkci trvalého bydlení. V procesu pořízení ÚP byly
zastavitelné plochy v řešeném území sníženy a to jak na základě posudku SEA, tak i nesouhlasného
stanoviska DO ochrany ZPF a rovněž DO ochrany nemovitých kulturních památek.
ÚP zachovává stávající zemědělské provozy v sídle Kostrčany a v místní části Bělá. V Jeřeni a ve
Velkém Hlavákově je provozován zemědělský areál jako součást rozsáhlejšího výrobního celku, který
je v ÚP stabilizován jako plocha smíšená výrobní. Zastavitelné plochy zemědělské výroby jsou
navrženy v Jeřeni a na severu Valče, specifická plocha zemědělské výroby je ještě navržena v Jeřeni,
vše pro konkrétní požadavky místních zemědělců. ÚP řeší komplexní revitalizaci krajiny a navrhuje 25
ploch změn v krajině zejména pro založení nefunkčních prvků ÚSES, pro zvýšení retence a snížení
eroze v území. Kulturní nezastavěná krajina bude i nadále využívána k zemědělské a lesnické výrobě.
(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 prostorové sociální segregaci rozvojem obce, stabilizací dostačujícího dopravního
napojení na silnice II. a III. třídy. ÚP posiluje prostupnost krajinou jako rekreační potenciál území a to
navržením a rozšířením stávajících cyklostezek a naučných stezek. ÚP neřeší žádnou specifickou
plochu bydlení pro sociálně slabé obyvatele. ÚP zlepšuje podmínky pro vytvoření nových pracovních
míst návrhem rozvojových ploch zemědělské výroby a plochou smíšenou výrobní ve II. etapě. Další
pracovní příležitosti v území se dají očekávat v plochách smíšeného bydlení a to pro rozvoj
turistického ruchu jako málo kapacitní jednotlivá zařízení.
ÚP navrhuje plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení jako prostoru nových sociálních
kontaktů. Řešené území obce je historicky negativně ovlivněno VÚ Hradiště, se kterým tvoří severní
hranici.
(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. 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 fyzických a právnických osob působících na území obce. Jejich
požadavky a záměry podporují rozvoj bydlení a volnočasové aktivity. V ÚP je také řešen požadavek
na vytvoření ploch pro nové pracovní příležitosti jak v oblasti cestovního ruchu, tak v oblasti výroby a
smíšené výroby. ÚP navrhuje v obci rozvojové plochy výroby a skladování pro zemědělskou výrobu
na severním okraji obce (Z18), na jihovýchodě a severovýchodě sídla Jeřeň (Z24, Z25) a ve II. etapě
plochu smíšenou výrobní na jihu sídla (Z43). Plocha změn v krajině K4 pro specifické ekologické
zemědělství byla upravena dle pokynu pořizovatele.
ÚP nepřebírá značný rozsah rozvojových ploch dle platného ÚPO, neboť tyto plochy dříve schválené
byly v procesu pořízení ÚP zrušeny. Na základě pokynů pořizovatele byly vybrané zastavitelné plochy
z ÚPO zmenšeny, částečně převedeny do územních rezerv nebo zrušeny úplně a to ve spolupráci
s obcí.
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ÚP hledá komplexní řešení a navrhuje v obci Valeč a sídlech Jeřeň, Kostrčany a Nahořečice veřejná
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v návaznosti na plochy bydlení (Z16, Z22, Z28, Z30,
Z37) a veřejná prostranství s veřejnou zelení (Z28) jako ochranná a izolační zeleň mezi rozvojovou
plochou Z27 a vodním zdrojem na severu sídla Kostrčany a plochu Z45 jako ochrannou a izolační
zeleň v Jeřeni.
ÚP respektuje podmínky ochrany kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území. Celé řešené
území leží v rekreační krajinné oblasti Teplá – Střela vymezené v ZÚR KK. Území okolo zámku Valeč
spadá do 1 kategorie archeologických nalezišť – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Obec Valeč a sídla Velký Hlavákov, Jeřeň,
Kamýk, Kostrčany a Nahořečice patří do 2 kategorie – území, na nichž nebyl dosud pozitivně
prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují.
ZÚR KK nevymezují na území obce prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. Pouze
severovýchodní cíp řešeného území zasahuje do ochranného pásma nadregionální biokoridoru K 45
Pustý zámek – K 53.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Rozvoj území je řešen zejména ve vazbě na širší vztahy, které jsou navrženy ke změnám. Jižním
okrajem území je veden koridor technické infrastruktury KD-1 pro nové vedení ZVN 400kV v trase
vedení VVN 220kV, které bude zrušeno. Podél východního okraje území je veden další koridor
technické infrastruktury KD-2 pro VTL plynovod do obce Valeč. Oba koridory KD-1 a KD-2 jsou
zapracovány dle ZÚR KK, koridor KD-1 je navíc řešen i v PÚR ČR. Řešené území bylo v úpravě
návrhu ÚP před řízením rozšířeno o nové k.ú. Valeč u Hradiště.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
ÚP stabilizuje stávající plochy smíšené výroby a to v obci a v sídlech Velký Hlavákov a Jeřeň, dále
plochy výroby a skladování pro zemědělskou výrobu v místní části Bělá a v sídle Kostrčany. ÚP
navrhuje nové plochy výroby a skladování pro zemědělskou výrobu na severním okraji obce (Z18), na
jihovýchodě a severovýchodě sídla Jeřeň (Z24, Z25) a ve II. etapě plochu smíšenou výrobní na jihu
sídla (Z43) Jeřeň. Tímto se ÚP snaží vytvářet nové pracovní příležitosti. Nové pracovní příležitosti
vzniknou v řešeném území i v plochách smíšených obytných ve vztahu na rozvoj turistického ruchu.
Alespoň sezónní uplatnění najdou obyvatelé obce i na plochách specifického ekologického
zemědělství u obce Valeč (K4).
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
ÚP zachovává sídelní strukturu území a diferencovaně rozvíjí všechna sídla na řešeném území.
Obec Valeč a sídlo Kostrčany mají polyfunkční charakter. U sídel Velký Hlavákov a Nahořečice
převažuje obytný charakter, u sídla Jeřeň a místních částí Hamerský Domek a Horní Mlýn převažuje
obytně-rekreační charakter, stejně tak u místní části Kamýk, kde se však ještě nachází zemědělský
areál. Místní část Bělá má charakter obytný s velkým zemědělským areálem. ÚP nemění charakter
obce ani sídel a i nadále v tomto duchu rozvíjí obec i sídla.
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ÚP vytváří návrhem rozvojových ploch výroby (Z18, Z24, Z25, Z43) podmínky pro vytvoření nových
pracovních míst v obci.
(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 pouze malou část navrhovaných ploch z ÚPO Valeč, neboť většina těchto ploch byla
v procesu pořízení ÚP zrušena. Dříve schválené plochy nejsou dosud zastavěné a nový ÚP nemění
koncepci rozvoje území. ÚP využívá v co největší míře nevyužité území uvnitř ZÚ. ÚP navrhuje čtyři
plochy přestavby:
 v obci:
o přestavba bývalých zemědělských objektů jižně pod zámkem na plochu smíšenou
obytnou (P1),
o přestavba severní části areálu bývalých kasáren na plochu smíšenou obytnou (P2).
 v sídle Jeřeň:
o přestavba chátrajícího a nevyužívaného území na východě sídla na plochu bydlení (P3),
 v místní části Kamýk:
o přestavba chátrajícího zemědělského areálu v centru místní části Kamýk na plochu
smíšenou obytnou (P4).
V kulturní krajině ÚP navrhuje plochy změn v krajině jako obnovu původních ovocných sadů (K1),
jako opatření ke zvýšení retence území (K27), jako opatření k založení prvků ÚSES (K7, K8, K18,
K19, K20, K22, K24, K25, K26), jako plochy smíšené nezastavěného území se sportovně rekreační
funkcí (K5, K6) a jako nezastavěné plochy zemědělské prvovýroby specifické určené pro ekologické
zemědělství (K4).
ÚP navrhuje rovněž plochy změn v krajině ke snížení ohrožení v území povodněmi a jinými
přírodními katastrofami (K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K21, K23).
(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 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.
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Zastavitelné plochy byly korigovány ve vztahu ke kvalitní ZPF zejména I. a II. třídy ochrany jako
jedné z rozhodujících hodnot území, rozvojové plochy jsou navrhovány na méně kvalitním ZPF. ÚP
navrhuje pouze 1 rozvojovou plochu na půdě s I. třídou ochrany ZPF a to plochu smíšenou obytnou
Z40 v sídle Velký Hlavákov. Ve vazbě na stávající urbanistickou koncepci a s přihlédnutím na koridory
technické infrastruktury vymezené v ZÚR KK, které ÚP musí respektovat, jsou rozvojové plochy
navrhovány zejména na půdě s III. – V. třídou ochrany ZPF při hranicích ZÚ.
ÚP zohledňuje vydaná ÚR v plném rozsahu.
ÚP vymezuje ucelený systém ÚSES, chrání PUPFL jako nezastavěnou krajinu a přiměřeně chrání
zemědělský půdní fond.
Návrh ÚP byl v roce 2013 posouzen na vliv na soustavu Natura 2000 a ptačí oblasti a na vliv na
životní prostředí. Dle těchto prací byly následně rozvojové plochy upraveny: plochy Z6, Z7 byly
zrušeny, plochy Z18, Z24, Z25, Z43 byly upraveny, plocha K4 byla upravena.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Žádná dvě sídla v území nejsou v ÚP navržena ke vzájemnému srůstání. Rozvoj sídel je
diferencovaný s důrazem na samotnou obec Valeč a Jeřeň. Území bylo rozšířeno o 1 nové k.ú. Valeč
u Hradiště, na kterém však neleží žádné sídlo, žádná místní část ani samota. ÚP řeší 2 koridory
technické infrastruktury pro nadzemní a podzemní inženýrské sítě. Po výstavbě těchto sítí nebude
propustnost krajiny v řešeném území blokována. Inženýrské sítě místního významu jsou navrženy
zejména v souběhu s dopravními stavbami a rovněž neovlivní negativně propustnost území. ÚP
navrhuje založení vybraných dosud nefunkčních prvků ÚSES, které pro zvěř zlepší podmínky pohybu
v kulturní krajině. Pro měkkou turistiku šetrnou k přírodě jsou navrženy nové cyklostezky a naučné
stezky.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy: cílem je zachování souvislých
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.
Řešené území neleží v rozvojové oblasti, v rozvojové ose ani ve specifické oblasti s krajinou
negativně poznamenanou lidskou činností. Řešené území naopak leží ve specifické oblasti rekreace a
cestovního ruchu SR7, ve specifické oblasti zemědělství SZ1 a ve specifické oblasti s problémy
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti SH1, vše vymezeno v ZÚR KK.
ÚP stabilizuje v obci a sídlech plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení.
ÚP navrhuje okolo bývalé budovy špitálu jižně pod zámkem v obci Valeč rozvojovou plochu
veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Z16), v sídle Jeřeň jako revitalizaci návsi
rozvojovou plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Z22), v centru sídla
Kostrčany rozvojovou plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Z30), před
kostelem jako revitalizaci veřejného prostoru v sídle Nahořečice rozvojovou plochu veřejného
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Z37), mezi rozvojovou plochou Z27 a vodním zdrojem
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na severu sídla Kostrčany rozvojovou plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a
izolační funkcí (Z28). V sídle Jeřeň je navržena plocha ochranné zeleně Z45.
(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 zcela v souladu se stávajícími kulturními a přírodními hodnotami zemědělsky a lesnicky
využívané krajiny zejména na plochách systému NATURA 2000, vytváří přiměřené podmínky pro
rozvoj cestovního ruchu.
ÚP stabilizuje plochy pro rodinnou a hromadnou rekreaci v sídlech Jeřeň a Kostrčany a dále tyto
plochy rozšiřuje plochou rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (Z21), plochou pro
hromadnou rekreaci (Z27). ÚP stabilizuje plochu sportoviště s fotbalovým hřištěm v západní části
obce. ÚP stabilizuje cyklotrasy procházející územím obce ozn. číslem 35, 2249 a 3070. ÚP navrhuje
v řešeném území další systém cyklostezek a naučných stezek pro rozvoj turistického ruchu v území.
ÚP stabilizuje síť polních cest v kulturní krajině. S přihlédnutím k hodnotám území řeší ÚP plochy
zejména pro nepobytovou rekreaci a měkký turistický ruch. V kontaktu se zástavbou obce řeší ÚP
změny v krajině K5 a K6 určené pro nepobytovou rekreaci a sportovní vyžití obyvatel obce v kulturní
krajině.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné,umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic,silnic
I. třídy a železnic,a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní
stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto
účinků).
Řešeným územím neprochází dálnice, žádná rychlostní silnice ani kapacitní silnice, žádné trasy jako
součást transevropské silniční sítě.
ÚP stabilizuje stávající silniční síť silnicí II. třídy č. 194 ve směru Chyše – Vrbice – Valeč – silnice
II/221 a silnicemi III. třídy – č. 1945 ve směru Velký Hlavákov – silnice II/194, č. 1944 ve směru Valeč
– Libkovice, č. 1941 ve směru Valeč – Skytaly – Vesce – silnice II/226 a č. 2262 ve směru silnice
III/1944 – Nahořečice – Libyně – Drahonice. ÚP v území navrhuje místní komunikace, které jsou
důležité pro obslužnost ploch v území, ale zároveň těmito navrženými komunikacemi nenavyšuje
fragmentaci krajiny. ÚP zabraňuje další fragmentaci krajiny tím, že navrhuje nové trasy inženýrských
sítí v souběhu s komunikacemi, ať už stávajícími nebo nově navrhovanými. Ze ZÚR KK ÚP přebírá
dva koridory technické infrastruktury KD-1 pro trasu ZVN 400kV a KD-2 pro trasu VTL plynovodu.
ÚP zabraňuje další fragmentaci krajiny tím, že navrhuje nové trasy místních inženýrských sítí
v souběhu s komunikacemi.
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(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 je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit 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
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
ÚP stabilizuje síť silnic II. a III. třídy beze změny.
Celé území obce Valeč se nachází v ochranných pásmech mezinárodního veřejného letiště Karlovy
Vary – Olšová Vrata s výškovým omezením staveb. ÚP stabilizuje cyklotrasy č.35, 2249, 3070, a
navrhuje další cyklostezky a naučné stezky. ÚP nemění stávající koncepci veřejné autobusové
dopravy. Na území obce se železniční doprava nevyskytuje. ÚP účinně chrání obyvatele území před
hlukem a emisemi zachováním stávající struktury sídel, návrhem výrobních ploch na okrajích sídel
bez vazby na plochy bydlení. Plochy bydlení jsou od ploch výroby odděleny veřejnou zelení.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.
Projektant neobdržel žádné podklady o tom, že by na řešeném území docházelo k dlouhodobému
překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví.
Výroba a zejména smíšená výroba je navržena v dostatečném odstupu od klidových ploch bydlení,
rekreace, občanského vybavení. Na vybrané plochy zemědělské nebo smíšené výroby je řešením ÚP
vyloučena výstavba bioplynových stanic a areálů FVE s možným negativním vlivem na své okolí.
Řešením ÚP se nepředpokládá zhoršení kvality ovzduší na území obce Valeč.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho 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 Valeč je vymezeno záplavové území Q 100 řeky Blšanky a aktivní zóna tohoto
záplavového území. ÚP nenavrhuje na tomto území žádné zastavitelné ani přestavbové plochy. ÚP
dostatečně respektuje údolní nivy jako nezastavěné území. V sídle Kostrčany jsou v blízkosti
záplavového území navrženy rozvojové plochy Z26 a Z29. ÚP navrhuje výsadbu břehového porostu
podél Mlýnského potoka jako plochy změn v krajině. ÚP řeší systém změn v krajině, které výrazně
sníží erozi a přispějí zároveň ke zvýšení ekologické stability území a zvýšení retence v území.
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(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.
Od místní části Bělá podél celého zbývajícího toku řeky Blšanky je vymezeno záplavové území Q 100
a aktivní zóna tohoto záplavového území. V záplavovém území leží část zástavby Kostrčan. ÚP
vymezuje v kontaktu na tuto záplavu dvě rozvojové plochy v sídle Kostrčany a to Z26 a Z29 určené
pro bydlení. Údolní nivy toků jsou respektovány jako nezastavěná krajina.
(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.
ÚP přebírá přiměřeně ze ZÚR KK dva koridory pro technickou infrastrukturu nadmístního
charakteru: E.04 pro vedení ZVN 400 kV v trase TR Vítkov – TR Vernéřov, P.02 – plynovod. Dlouhá
Ves – Žlutice – Chyše jako upřesnění P.02 - napojení vedení plynovodu ze správního území obce
Lubenec, napojení na VTL plynovod u Drahonic. (viz. stanovisko KÚ KK, ORR z 18.10.2016).
ÚP dále řeší systém inženýrských sítí místního významu – sítě jsou řešeny v souběhu tak, aby
neomezovaly rozvoj území neúměrně, sítě sledují stávající i navržené komunikace. ÚP zohledňuje
dokončený systém splaškové kanalizace včetně ČOV ve Valči. ÚP zapracovává celkem 3 zastavitelné
plochy technické infrastruktury pro nové vrty jako nové lokální zdroje vody pro stávající veřejné
vodovody v sídlech. ÚP obnovuje vybrané polní cesty, navrhuje naučné stezky i nové cyklostezky.
Na území obce se nevyskytuje železniční, vodní ani letecká doprava.
(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 Valeč a vytváří do budoucna
dobré a dostatečně vyvážené podmínky pro kvalitní život obyvatel obce. ÚP chrání stávající veřejná
prostranství v obci a v sídlech a navrhuje nové plochy jako veřejná prostranství se specifickým
využitím s veřejnou zelení (Z28) a jako veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Z16,
Z22, Z30, Z37). ÚP ve vazbě na úkoly a priority územního plánování stanovené pro nadregionální
specifickou oblast SH1 Žluticko, pro regionální specifickou oblastí rekreace a cestovního ruchu SR7
Žluticko – Valečsko a pro regionální specifickou oblast zemědělství SZ1 Tepelsko – Toužimsko –
Žluticko vytváří podmínky pro zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury, pro rozvoj podnikání, pro
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rozvoj měkkého turistického ruchu a zároveň pro stabilizaci zemědělské půdy a rozvoj chovu
hospodářských zvířat.
Významná část dříve schválených rozvojových ploch dle ÚPO není do ÚP zařazena, neboť
v procesu pořízení ÚP byly vybrané dříve schválené rozvojové plochy zrušeny a to zejména díky
posudkům vlivů návrhu ÚP na soustavy Natura 2000 a na životní prostředí a dále díky řešení rozporu
s DO ochrany nemovitých kulturních památek v rámci vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP
Valeč (2013 – 2016).
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy
nebo 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, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Podmínky hromadné autobusové dopravy ÚP nemění. Na území se nevyskytuje železniční doprava,
nefunguje zde městská hromadná doprava. Obec neuplatnila žádné požadavky na tyto změny
v území.
ÚP stabilizuje na území tyto cyklotrasy: 35, 2249 a 3070. ÚP dále vymezuje nové cyklostezky a
naučné stezky v celém řešeném území pro rozvoj cestovního a turistického ruchu. ÚP plně respektuje
ochranné pásmo letiště s výškovým omezením staveb mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary –
Olšová Vrata a ochranné pásmo zařízení zajišťující letecký provoz mezinárodního veřejného letiště
Karlovy Vary – Olšová Vrata.
(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.
ÚP řeší rozvoj koncepce zásobování území pitnou vodou a rozvoj koncepce likvidace splaškových
vod v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. Tímto řešením je
zabezpečena a dostatečně vyvážena vysoká kvalita života obyvatel obce i do výhledu.
(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 s přihlédnutím na městskou památkovou zónu Valeč a krajinnou památkovou zónu
Valečsko žádné specifické plochy výroby určené výhradně pro umístění FVE. ÚP neřeší na území
obce ani žádnou MVE ani VTE. Fotovoltaické panely mohou být umisťovány na území obce mimo
městskou památkovou zónu Valeč pouze na střechy a fasády objektů. Naopak v procesu pořízení ÚP
byly upraveny regulační podmínky vybraných ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních
bez možnosti výstavby FVE i bioplynových staveb a to v souladu s pokyny pořizovatele.
(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.
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ÚP vymezuje v řešeném území 4 plochy přestavby:
 v obci:
o přestavba bývalých zemědělských objektů jižně pod zámkem na plochu smíšenou
obytnou (P1),
o přestavba severní části areálu bývalých kasáren na plochu smíšenou obytnou (P2).
 v sídle Jeřeň:
o přestavba chátrajícího a nevyužívaného území na východě sídla na plochu bydlení (P3),
 v místní části Kamýk:
o přestavba chátrajícího zemědělského areálu v centru místní části Kamýk na plochu
smíšenou obytnou (P4).
Díky tomu dojde k intenzivnímu využití ploch v rámci zastavěného území.
ÚP neřeší žádnou stávající plochu bydlení jako přestavbu.
 ÚP Valeč je zpracován v souladu s PÚR ČR.
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) priority ZÚR KK:
Základní priority územního plánování v Karlovarském kraji vycházejí a dále zpřesňují
republikové priority územního plánování vymezené v PÚR ČR.
 ÚP Valeč 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 ploch přestavby 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),
1.2 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,
2.2 zlepšení podmínek pro kooperaci území s jinými oblastmi v ČR i v zahraničí, a to zkvalitněním
veřejné infrastruktury, zejména dopravní,
3 Priority v oblasti ochrany životního prostředí
3.1 hospodárné 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
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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,
3.8 vytváření podmínek pro ekologické zemědělství a pro využívání obnovitelných zdrojů energie.
 ÚP Valeč přiměřeně naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území:
2 Priority v oblasti hospodářského rozvoje
2.5 vytváření územně technických podmínek pro transformaci výrobní základy, její diversifikaci a
rozvoj nových technologií,
2.11 zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj zejména ve specifických oblastech s problémy
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti
2.12 vytváření podmínek pro přizpůsobování zemědělství a lesnictví místním specifikům,
 ÚP Valeč nenaplňuje ostatní priority územního plánování Karlovarského kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území, neboť se netýkají řešeného území.
b) na území obce Valeč vymezuje ZÚR KK specifickou oblast nadregionálního významu s problémy
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti SH1 Žluticko:
Pro SH1 Žluticko stanoví ZÚR KK pro ÚP úkoly a cíle, z nichž ÚP naplňuje tyto:
o

zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury,

o

rozvoj podnikání,

o

podporou rozšíření nabídky služeb v oblasti tzv. „měkkého lázeňství“ a rekreace.

Jediná rozvojová plocha občanského vybavení byla v procesu pořízení ÚP zrušena.
c) na území obce Valeč vymezuje ZÚR KK specifickou oblast rekreace a cestovního ruchu SR7
Žluticko a Valečsko:
Pro SR7 Žluticko a Valečsko stanoví ZÚR KK pro ÚP úkoly a cíle, z nichž ÚP naplňuje tyto:
o

dlouhodobé zachování a aktivní rozvoj potenciálů cestovního ruchu a rekreace, to je
zvláště přírodních kulturních a civilizačních hodnot území,

o

zkvalitnění služeb ve sféře cestovního ruchu a rekreace a jejich propojení s nabídkou
lázeňských služeb na území kraje,

o

podporu rozšíření nabídky služeb v oblasti tzv. měkkého lázeňství a rekreace,

o

koordinaci zájmů plynoucích z překryvu vymezení jiných specifických oblastí.

d) na území obce Valeč vymezuje ZÚR KK specifickou oblast zemědělství SZ1 Tepelsko – Toužimsko
– Žluticko.
Pro SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko stanovuje ZÚR KK úkoly a cíle, z nichž ÚP naplňuje tyto
skutečnosti:
- plošné investice do ZPF posoudit z hlediska územních dopadů na zemědělskou výrobu
- zajistit stabilizaci zemědělské půdy a chovu hospodářských zvířat
- propojení hospodářských aktivit s nabídkou služeb v oblasti rekreace a turistického ruchu
e) na území obce Verušičky vymezuje ZÚR KK tyto veřejně prospěšné stavby:
- E.04 – vedení ZVN 400 kV – propojení TR Vernéřov – TR Vítkov,
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 ÚP vymezuje koridor technické infrastruktury E2 vymezený v PÚR ČR a zpřesněný v ZÚR KK
jako E04 v aktualizované maximální šířce 100 m, koridor KD-1 je řešen jako průhledný s sleduje
trasu VVN 220kV, která bude zrušena a nahrazena novým vedením ZVN 400kV.
 ÚP vymezuje tuto VPS jako VPS VT1 pouze s vyvlastněním.
- P.02 Dlouhá Ves – Žlutice – Chyše – upřesnění napojení plynovodu, ze stávajícího VTL plynovodu
na území obce Lubenec, aktualizovaná trasa (viz. stanovisko KÚ KK, ORR z 18.10.2016)
 ÚP vymezuje koridor technické infrastruktury KD-2 pro tento VTL plynovod, koridor KD-2 je
řešen jako průhledný š. 50 m jednostranně podél stávající silnice III/1941, koridor je zakončen
RS plynu na jižním okraji obce Valeč.
 ÚP vymezuje tuto VPS jako VPS VT34 pouze s vyvlastněním.


ÚP je zpracován v souladu se ZÚR KK.

 ÚP zohledňuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 ÚP zohledňuje vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení.
 ÚP zapracovává přiměřeně ÚPO Valeč.
 ÚP zapracovává přiměřeně Aktualizaci programu regenerace městské památkové zóny Valeč.

c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S
POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A
POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Valeč 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 Valeč vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území
spravovaném obcí Valeč.
V územním plánu navržený rozvoj obce Valeč nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při respektování
navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro rozhodování
v území.

d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
ÚP Valeč je 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, v platném znění, a vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
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e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE
STANOVISKY

DOTČENÝCH

ORGÁNŮ

PODLE

ZVLÁŠTNÍCH

PRÁVNÍCH

PŘEDPISŮ,

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Pořizovatel jednotlivé etapy návrhu ÚP vždy projednal, vyhodnotil a předal projektantovi ÚP pokyny
k následným úpravám návrhu ÚP. Projektant ÚP veškeré tyto pokyny k úpravám návrhu ÚP před
řízením, před opakovaným veřejným projednáním vždy zapracoval – podrobně viz. kap. j) textové
části odůvodnění ÚP. ÚP Valeč je proto plně v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a s
uplatněnými stanovisky DO.
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Návrh Územního plánu Valeč - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Valeč po společném jednání, které se konalo dne 26. 9. 2013 –
stanoviska dotčených orgánů

DOTČENÉ ORGÁNY:
Orgán, organizace
Číslo jednací
datum doručení
Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje

Obsah stanoviska

stanovisko bylo vyžádáno

Vyhodnocení
připomínky nebyly uplatněny

Krajská hygienická stanice Na základě oznámení pořizovatele o konání společného jednání o návrhu uvedeného Územního plánu
Karlovarského kraje
posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského Kraje předmětný návrh. Po jeho posouzení
z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
KHSKV08424/2013/HOK/Vrb ze
se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. a § 4 zák. č.
dne 08. 10. 2013, doručeno dne
183/2006 Sb., toto závazné s t a n o v i s k o :
10. 10. 2013
S návrhem Územního plánu Valeč se s o u h l a s í .
Koncepce rozvoje území obce Valeč se nemění. Rozvoj území bude soustředěn zejména do samotné
obce Valeč, ostatní izolovaná sídla budou rozvíjena diferencovaně.
Centrem území zůstává obec Valeč, která se bude i nadále rozvíjet jako polyfunkční obytně obslužná
obec, zajišťující svým obyvatelům podmínky pro bydlení, služby, rekreaci a přiměřené pracovní
příležitosti. Zároveň budou na území obce vytvořeny podmínky pro souběžný rozvoj cestovního ruchu
na rozvojových plochách smíšených obytných a plochách občanského vybavení.
Obec Valeč se bude rozvíjet zejména severním a jihovýchodním směrem. Hlavní důraz rozvoje je
zaměřen na plochy bydlení. Mimo ploch bydlení se rozvoj obce Valeč soustřeďuje na plochy BEZ PŘIPOMÍNEK
nezastavěné smíšeného využití rekreačního charakteru, plochy veřejných prostranství.
V sídle Velký Hlavákov jsou navrženy plochy smíšené obytné a plochy technické infrastruktury.
V sídle Jeřeň jsou navrženy plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy veřejných prostranství,
plochy rekreace, plochy výroby a skladování, plochy smíšené výrobní.
V sídle Kostrčany jsou navrženy plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy veřejných prostranství,
plochy rekreace.
V sídle Nahořečice jsou navrženy plochy bydlení, plochy veřejných prostranství.
Zvyšuje se obecně rekreační potenciál území, jsou obnoveny vodní nádrže a navržena opatření
k zvýšení retence území a protierozní opatření.
ÚP řeší rozvoj koncepce zásobování území pitnou vodou a novou koncepci likvidace splaškových vod
v souladu se ZÚR KK a s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
V sídlech Velký Hlavákov a Nahořečice budou stávající veřejné vodovody napojeny na nové kapacitní
zdroje. ÚP nevylučuje možnost napojení sídla Nahořečice na přívodní řád ze skupinového vodovodu
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Žlutice.
Sídlo Jeřeň bude napojeno veřejným vodovodem na vodovod ve Valči. V Bělé a na samotách
v Kamýku a v Hamerském Domku zůstává i nadále individuální zásobování pitnou vodou. Úp
zachovává a dále rozšiřuje systém splaškové kanalizace s lokální ČOV v Kostrčanech, ČOV zde bude
rekonstruována bez nových územních požadavků. V ostatních sídlech bude i nadále zachován stávající
individuální systém likvidace odpadních vod.
Krajská veterinární správa pro
Karlovarský kraj

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

Krajský úřad Karlovarského Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 30. 8.
kraje, odbor dopravy a 2013 žádost o vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Valeč, dle ustanovení § 50 odst. 2
silničního hospodářství
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších

BEZ PŘIPOMÍNEK
3887/DS/12-2 ze dne 14. 10. předpisů (dále jen zákona č. 183/2006 Sb.).
K
zaslanému
návrhu,
nemá
odbor
dopravy
a
silničního
hospodářství
Krajského
úřadu
Karlovarského
2013, doručeno dne 14. 10. 2013
kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, připomínky.
Krajský úřad Karlovarského Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 30. 8.
kraje – odbor životního 2013 oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Valeč a k tomuto sděluje
prostředí
následující stanovisko:
3057/ZZ/13 ze dne 25. 10. 2013, Ochrana přírody a krajiny (Dis. Chochel/594)
Pro danou koncepci byl v r. 2013 RNDr. O. Buškem zpracován posudek, z něhož vyplývá, že její
doručeno dne 25. 10. 2013
aplikací nevznikne významný negativní vliv na složky Soustavy Natura 2000. Na základě tohoto
posudku upouštíme od nutnosti dalšího posuzování.

K ostatní problematice je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát města Karlovy Vary

Ochrana přírody a krajiny: BEZ PŘIPOMÍNEK
nevznikne významný negativní vliv na složky
Soustavy Natura 2000. Na základě tohoto
posudku upouštíme od nutnosti dalšího
posuzování.

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Skálová/221)
Posuzování vlivů na životní prostředí:
STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle zákona č. POŘIZOVATEL BERE NA VĚDOMÍ
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - respektování stanovených podmínek a
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
opatření, které jsou uvedeny na str. 17 – 23
I. Identifikace údaje:
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
Název koncepce:
„Územní plán Valeč“
Valeč na životní prostředí, týkající se:
Umístění:
kraj: Karlovarský
1. vypuštění navrhovaných ploch Z6 a Z7
Obec:Valeč
z ÚP Valeč
Katastrální území: Jeřeň, Kostrčany, Nahořečice, Valeč
2. zmenšení plochy Z18
v Čechách, Velký Hlavákov
3. vymezit podél navrhované plochy Z24
Pořizovatel:
z jižní strany pás ochranné zeleně
pro obec Valeč – Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,
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oddělení úřad územního plánování
U spořitelny 2, 360 05 Karlovy Vary
II. Průběh posuzování:
Návrh zadání:

předložen:
26. 4. 2012
stanovisko k zadání:
21. 5. 2012
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí:
Zpracovatel: RNDr. Jan Křivanec – EKOSLUŽBY
Jižní 3, 360 01 Karlovy Vary
Osvědčení odborné způsobilosti: 29148/ENV/06
Předloženo:
30. 8. 2013
Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy NATURA 2000:
Zpracovatel: RNDr. Oldřich Bušek
Pod Jelením skokem 5, 360 01 Karlovy Vary
Osvědčení odborné způsobilosti: 630/3245/04
Předloženo:
30. 8. 2013

III. Stanovisko
Na základě návrhu územního plánu Valeč a Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Valeč na
životní prostředí (spolu s posouzením významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
podle § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10i
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a z důvodu, že posuzovaný návrh územního plánu
nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit,
vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů územního plánu Valeč na životní prostředí, ale pouze za respektování
následujících podmínek:
- Územní plán může být uplatněn při následném zpracování a respektování stanovených podmínek a
opatření, které jsou uvedeny na str. 17 – 23 Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Valeč na
životní prostředí, týkající se zejména:
1. Vypuštění navrhovaných ploch Z6 (plochy bydlení na severu obce jižně pod umělou vodní
nádrží a při hranicích řešeného území) a Z7 (plocha bydlení na severovýchodě obce jižně pod
silnicí II/194) z územního plánu.
2. Zmenšení plochy Z18 (plocha výroby a skladování pro zemědělskou výrobu – zpracování mléka
na severním okraji obce).
3. Vymezit podél navrhované plochy Z24 (plocha výroby a skladování pro zemědělskou výrobu na
jihovýchodě sídla) z jižní strany pás ochranné zeleně.
4. Plochu Z25 (plocha výroby a skladování pro zemědělskou výrobu na severovýchodě sídla)
vymezit jedno specifické využití – ohrazené výběhy a pastva zvířat – bez staveb.

4. u plochy Z25 vymezit jedno specifické
využití - ohrazené výběhy a pastva zvířat –
bez staveb
5. vypustit z podmínek pro využití ploch VS u
plochy Z43 přípustnost bioplynových stanic
a provozů ke zpracování, třídění, likvidaci a
recyklaci odpadu
6. u plochy K3 a K4 vypustit z podmínek
využití plochy NZ1 bod B6 (vodní plochy
pro intenzivní chov..) a bod C4 (vzletové a
přistávací plochy…)
7. vypustit z plochy K3 p.p.č. 578/1 a
ponechat ji jako přírodní plochu a p.p.č.
476 vymezit jako specifickou plochu pro
ovocný sad – bez staveb.
8. plocha K3 – v rámci ostatních dílčích ploch
vymezit kompaktní plochu s vhodným
příjezdem, kde budou možné stavby a
další aktivity dle upravených podmínek
využití plochy NZ1; plocha bude mít
maximální výměru 1 ha
9. Plocha K3 a K4 – ze zemědělských aktivit
umožněno pěstování plodin a chov zvířat
bez staveb, výjimkou jsou dřevěné ohrady
a dřevěné přístřešky pro zvířata.
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5. Vypustit z podmínek pro využití ploch VS u plochy Z43 (plocha smíšená výrobní na jihu sídla)
přípustnost bioplynových stanic a provozů ke zpracování, třídění, likvidaci a recyklaci odpadu.
6. U plochy K3 (nezastavěné plochy zemědělské výroby specifické určené pro ekologické
zemědělství západně od obce Valeč) a plochy K4 (nezastavěné plochy zemědělské výroby
specifické určené pro ekologické zemědělství severně od obce Valeč) vypustit z podmínek
využití plochy NZ1 bod B6 (vodní plochy pro intenzivní chov…) a bod C4 (vzletové a přistávací
plochy…).
7. Vypustit z plochy K3 p.p.č. 578/1 a ponechat ji jako přírodní plochu a p.p.č. 476 vymezit jako
specifickou plochu pro ovocný sad – bez staveb.
8. Plocha K3 – v rámci ostatních dílčích ploch vymezit kompaktní plochu s vhodným příjezdem,
kde budou možné stavby a další aktivity dle upravených podmínek využití plochy NZ1; plocha
bude mít maximální výměru 1 ha.
9. Plocha K3 a K4 – ze zemědělských aktivit umožněno pěstování plodin a chov zvířat bez staveb,
výjimkou jsou dřevěné ohrady a dřevěné přístřešky pro zvířata.
Odůvodnění souhlasného stanoviska
Na základě posouzení významu jednotlivých vlivů vyplývá, že územní plán Valeč, tak jak je navržen, je
v rozporu s cíli ochrany životního prostředí. Územní plán Valeč je možné akceptovat pouze za
respektování opatření pro eliminaci potenciálních významných negativních vlivů na předměty ochrany
lokalit soustavy Natura 2000 a na jednotlivé složky životního prostředí. Tato opatření jsou uvedena ve
Vyhodnocení vlivů územního plánu Valeč na životní prostředí a v dokumentaci týkající se posouzení
významnosti vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000. Za dodržení stanovených podmínek
lze tedy vydat souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vypuštěním a zmenšením navrhovaných ploch budou negativní vlivy z rozhodujících částí eliminovány,
negativní vlivy ostatních ploch lze plně akceptovat. Přeplnění podmínek uvedených výše, nedojde
k významnému poškození přírodních a krajinných struktur v neregionálním biokoridoru.
Kvůli ochraně zdraví obyvatel nelze akceptovat těsný kontakt bydlení a zemědělské výroby
s problematickým přípustným využitím. Změnou charakteru plochy budou významné negativní vlivy
eliminovány včetně vlivu na krajinný ráz.
Závěrem upozorňujeme na ustanovení §10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
podle kterého je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení změny územně plánovací
dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií: BEZ PŘIPOMÍNEK
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Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodaření (Ing. Poláková/415)
„ÚP Valeč respektuje PUPFL jako kulturní nezastavěnou krajinu. Lesní půda není na území obce
zabrána. Část rozvojových ploch leží v ochranném pásmu lesa. ÚP nenavrhuje žádnou plochu
k zalesnění. Na území obce se nevyskytují žádné plochy individuální rekreace ani sportu na lesní půdě.
ÚP Valeč žádné takové plochy nenavrhuje. Největší souvislé lesy v centrální, západní a severozápadní Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les.
hospodaření: BEZ PŘIPOMÍNEK
část území obce nejsou řešením ÚP Valeč dotčeny.“
Z výše uvedeného návrhu nevyplývají žádná dotčení pozemku určených k plnění lesa (PUPFL) ve
smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů. Bez připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Mgr. Zemanová/297)
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
k návrhu územního plánu Valeč.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako
orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) posoudil předložený
návrh Územního plánu Valeč (dále jen „ÚP“) podle zákona o ochraně ZPF a s ohledem na postup
k zajištění ochrany ZPF při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající
z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochran ZPF (dále je
„vyhláška“), a z metodického pokynu MŽP ČR – odboru lesa a půdy ze dne 1.10.1996, č.j.
OOLP/1067/96.
Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu ÚP Valeč (zpracovatel: Ing. arch. A. Kasková, prosinec
2012) zveřejněné na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary, z údajů katastru nemovitostí
a z výsledků místního šetření.
Zábor zemědělské půdy navrhovaný ÚP Valeč byl projednán, ve smyslu Čl. II bodu (2) metodického
pokynu, s orgánem ochrany ZPF nižšího stupně – Magistrátem města Karlovy Vary, odborem životního
prostředí. K názoru tohoto orgánu bylo při posuzování návrhu ÚP Valeč krajským úřadem přihlédnuto.
Dále bylo přihlédnuto k závěrům Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Valeč na životní prostředí zpracované
RNDr. Křivancem v květnu 2013 (dále jen „SEA“).
V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF, uplatňuje krajský úřad k návrhu ÚP
Valeč podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF následující
s t a n o v i s k o:
1. V grafické části územního plánu je zakreslena hranice zastavěného území k 15. 9. 2012. Krajský
úřad s návrhem na vymezení hranice zastavěného území souhlasí.
2. V návrhu ÚP Valeč je navrhováno celkem 20,94 ha rozvojových ploch z toho 13,05 ha tvoří
vyhodnocený zábor ZPF.
Pro jednotlivá funkční využití je navrhován rozvoj a zábor ZPF v následujícím rozsahu:

Ochrana zemědělského půdního fondu:
Ad 1) návrh vymezení zastavěného území –
BEZ PŘIPOMÍNEK
Ad 2)

BEZ PŘIPOMÍNEK
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3. Lokality bydlení v zastavěném území a dále lokality v zastavěném území s výměrou do 2000 m2,
které se, dle společného metodického doporučení MMR a MŽP, z hlediska záboru ZPF
nevyhodnocují, nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF. Předmětem posouzení
z hlediska ochrany nejsou ani lokality, které jsou v návrhu řešeny zcela bez nároku na zábor
zemědělské půdy. Jedná se o lokality Z3 (BV), Z5 (R), Z9 (SV), Z13 (SV), Z14 (BV), Z15 (SV), Z16
(P), P1 (SV) a P2 (SV) ve Valči, lokality Z20 (BV), Z21 (R) a P3 (BV) v Jeřeni, lokalita Z30 (P)
v Kostrčanech, lokalita Z37 (P) v Nahořečicích, lokalita P4 (SV) v Kamýku a dále lokality Z38 (SV) a
Z42 (T) ve Velkém Hlavákově.
4. K ostatním rozvojovým lokalitám na pozemcích ZPF řešeným v návrhu ÚP Valeč zaujímá krajský
úřad následující stanovisko

Ad 3)
rozvojové lokality Z3 (BV), Z5 (R), Z9
(SV), Z13 (SV), Z14 (BV), Z15 (SV), Z16 (P), P1
(SV) a P2 (SV) ve Valči, lokality Z20 (BV), Z21
(R) a P3 (BV) v Jeřeni, lokalita Z30 (P)
v Kostrčanech, lokalita Z37 (P) v Nahořečicích,
lokalita P4 (SV) v Kamýku a dále lokality Z38
(SV) a Z42 (T) ve Velkém Hlavákově.
BEZ PŘIPOMÍNEK
Ad 4)
I.

ETAPA

I.
ETAPA
Plochy bydlení
Plochy bydlení (BV)
a) rozvojová lokalita Z1 (SV) – s jižní a střední
K navrženému rozsahu ploch bydlení:
částí lokality krajský úřad souhlasí. Severní
Pro rozvoj bydlení a smíšeného bydlení je v návrhu ÚP navrhováno vymezení 14,74 ha rozvojových
část lokality však zahrnuje i část pozemku
ploch, z toho 12,70 ha tvoří plochy zastavitelné a 2,04 ha plochy přestavbou.
p.č. 613/1, krajský úřad požaduje lokalitu ze
Dle zpracovaného Vyhodnocení potřeby vymezení rozvojových zastavitelných ploch bydlení a
severu
mírně
zredukovat
a
smíšeného bydlení (str. 101 – 102) žije v obci cca 361 trvalých obyvatel ve 140 obydlených bytech
obhospodařovanou
část
p.p.č.
613/1
v
k.ú.
(velikost bytové domácnosti je 2,58 obyv./byt). Za posledních 20 let se celkový počet trvale žijících
Valeč v Čechách z ní vypustit.
obyvatel snížil o 10 obyvatel, konkrétně do roku 2011 počet obyvatel stále mírně klesal, v posledním
roce však v území přibylo 20 nových obyvatel. Dle odborného odhadu projektanta je zapotřebí
AKCEPTOVÁNO - POŘIZOVATEL BERE
vymezit pro rozvoj bydlení v návrhovém období územního plánu zastavitelné plochy pro cca 131
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nových obyvatel a pro cca 54 nových bytových jednotek (vše bydlení v RD), tj. plochy v rozsahu cca
NA VĚDOMÍ
11,36 ha (uvažováno max. 1 600 m2 na 1 RD v plochách bydlení a max. 2 500 m2 na 1 RD v plochách
smíšených včetně započtení podílu 20% na komunikace a zeleň v lokalitách a včetně započtení 10%
b) rozvojové lokality Z2 (BV), Z8 (BV), Z10
rezervy).
(BV), Z12 (SV), Z19 (BV), Z23 (SV), Z29
Vzhledem k tomu, že potřeba vymezení zastavitelných ploch bydlení byla projektantem
(BV), Z31 (SV), Z32 (BV), Z33 (SV), Z35
vyhodnocena na samé horní hranici, a navržený rozsah rozvojových ploch bydlení tuto hranici přesto
(BV), Z36 (BV), Z39 (SV) - s navrhovaným
přesahuje, požaduje krajský úřad navržený rozsah ploch bydlení zredukovat. Dle ust. § 4 zákona o
záborem ZPF v těchto 13 lokalitách krajský
ochraně ZPF lze ze ZPF pro nezemědělské účely odnímat půdu jen v nezbytně nutném případě a jen
úřad souhlasí.
v nejnutnějším rozsahu. Nadhodnocený požadavek na zábor ZPF nelze považovat v části přesahující
BEZ PŘIPOMÍNEK
vyhodnocenou potřebu vymezení rozvojových ploch bydlení za odůvodněný. Redukci ploch bydlení
požaduje krajský úřad provést v lokalitách, jejich řešení vyhodnotil jako nejméně výhodné z hlediska
U rozvojové lokality Z36 (BV) – převedení
ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů (§§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF), a
severní části lokality Z36 přesahující linii
to z toho důvodu, že neodpovídá zásadám ochrany ZPF, případně z toho důvodu, že jsou pro zábor
zastavěného území do územních rezerv.
navrženy kvalitní a intenzivně obhospodařované půdy (viz. níže k jednotlivým lokalitám).
AKCEPTOVÁNO - POŘIZOVATEL BERE
K jednotlivým rozvojovým lokalitám:
NA VĚDOMÍ
Lokalita č. 1 (Z1) – plocha smíšená obytná na severu Valče u zámecké zahrady (SV).
c) rozvojové lokality Z6 (BV) a Z7 (BV) Valeč
Navrhován je zábor 1,53 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem ZPF krajský úřad
Lokalita přímo navazuje na zastavěné území a pro zábor jsou navrženy zemědělské půdy
nesouhlasí a požaduje obě tyto lokality
s podprůměrnou produkční schopností, které je možné využít i pro event. zástavbu. S jižní a střední
z návrhu zcela vypustit. V souladu se závěry
částí lokality krajský úřad souhlasí. Severní část lokality však zahrnuje i část pozemku p.č. 613/1
SEA. Bude z návrhu vypuštěno.
v k.ú. Valeč, která je intenzivně obhospodařována. Vzhledem k nadhodnocenému rozsahu
AKCEPTOVÁNO - POŘIZOVATEL BERE
rozvojových ploch bydlení (viz. výše) požaduje krajský úřad lokalitu ze severu mírně zredukovat a
NA VĚDOMÍ
obhospodařovanou část p.p.č. 613/1 v k.ú. Valeč v Čechách z ní vypustit. S jižní a střední částí
lokality krajský úřad souhlasí.
d) Rozvojová lokalita Z26 (BV) Kostrčany –
Lokalita č. 2 (Z2) – plocha bydlení na severu Valče severně od bytových domů (BV).
s navrhovaným záborem ZPF nelze
Navrhován je zábor 0,51 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
souhlasit na základě §4 a §5 zákoně o
Lokalita č. 6 (Z8) – plocha bydlení na východě obce Valeč (BV)
ochraně ZPF, kde v odůvodnění nebylo
Navrhován je zábor 0,01 ha zemědělské půdy zařazené do II. a IV. třídy ochrany
řádně zdůvodněno, proč nebyly pro
Lokalita č. 7 (Z10) – plocha bydlení v lokalitě hřbitov – jih ve Valči (BV)
zemědělské účely přednostně využity méně
Navrhován je zábor 3,50 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy ochrany.
kvalitní a neobhospodařované pozemky.
Lokalita č. 9 (Z12) – plocha smíšená obytná jako rozšíření zástavby v ul. Široká (SV)
AKCEPTOVÁNO - POŘIZOVATEL BERE
Navrhován je zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy ochrany.
NA VĚDOMÍ ZDŮVODNĚNÍ LOKALITY Z26
Lokalita č. 12 (Z19) – plocha bydlení jako dostavba lokality Šmídovna JV od Valče (BV)
Navrhován je zábor 0,19 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita č. 13 (Z23) – plocha smíšená obytná na jihu sídla Jeřeň (SV)
Navrhován je zábor 0,18 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita č. 19 (Z29) – plocha bydlení v centrální části sídla Kostrčany (BV)
Navrhován je zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany.

97

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM
Lokalita č. 20 (Z31) – plocha smíšená obytná na jihozápadě sídla Kostrčany (SV)
Navrhován je zábor 0,10 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy ochrany.
Lokalita č. 21 (Z32) – plocha bydlení na jihozápadě sídla Kostrčany (BV)
Navrhován je zábor 0,34 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita č. 22 (Z33) – plocha smíšená obytní na jihu sídla Kostrčany (SV)
Navrhován je zábor 0,34 ha zemědělské půdy zařazené do II. a V. třídy ochrany.
Lokalita č. 24 (Z35) – plocha bydlení na východě sídla Nahořečice (BV)
Navrhován je zábor 0,12 ha zemědělské půdy zařazené do III. a V. třídy ochrany.
Lokalita č. 25 (Z36) – plocha bydlení na západě sídla Nahořečice (BV)
Navrhován je zábor 0,29 ha zemědělské půdy zařazené do III. a V. třídy ochrany.
Lokalita č. 26 (Z39) – plocha smíšená obytná na západě sídla Velký Hlavákov (SV)
Navrhován je zábor 0,24 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 13 lokalitách krajský úřad souhlasí a souhlasí
také s doporučením projektanta převést severní část lokality č. 25 (Z36) přesahující linii zastavěného
území do územních rezerv. Navržená řešení lokalit odpovídají zásadám ochrany ZPF a lze je
vyhodnotit jako řešení z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
výhodná (§§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF). Lokality přímo navazují na stávající zástavbu a jsou
navrženy převážně na zemědělských půdách s průměrnou až podprůměrnou produkční schopností.
Zábor zemědělských půd a nadprůměrnou schopností (II. třída ochrany) v lokalitách č. 6, č. 16 a č. 22
je zanedbatelný. K rozsáhlé lokalitě č. 7, která byla do návrhu ÚP převzata z platného ÚPN SÚ Valče,
bylo předloženo odůvodnění, dle kterého již byly do záměru výstavby provedeny prokazatelné
investice (zpracovaná urbanistická studie,…).
Lokalita č. 4 (Z6) – plocha bydlení severovýchodně od Valče u vodní nádrže (BV)
Navrhován je zábor 1,03 ha zemědělské půdy zařazené do II., IV. a V. třídy ochrany.
Lokalita č. 5 (Z7) – plocha bydlení severovýchodně od Valče u vodní nádrže (BV)
Navrhován je zábor 0,26 ha zemědělské půdy zařazené do II. a IV. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem ZPF v těchto dvou lokalitách krajský úřad nesouhlasí a požaduje obě
lokality z návrhu zcela vypustit. Lokality jsou navrženy ve volné krajině bez návaznosti na stávající
zástavbu. Takové řešení není v souladu se zásadami ochrany ZPF (§4 – narušení organizace ZPF,
ztížení zemědělského obhospodařování, …). Požadavek na úplné vypuštění těchto 2 lokalit z návrhu
ÚP je v souladu se závěry SEA.
Lokalita č. 16 (Z26) – plocha bydlení na severu sídla Kostrčany (BV)
Navrhován je zábor 0,24 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany.
Tato lokalita je plně navržena na vysoce chráněných zemědělských půdách s II. třídou ochrany.
V rámci místního šetření bylo krajským úřadem zjištěno, že dotčené pozemky jsou intenzivně
obhospodařovány. Zároveň bylo, zjištěno, že v okolí sídla Kostrčany lze vyhledat neobhospodařované
pozemky či pozemky s méně úrodnými půdami, které jsou pro nezemědělské využití vhodnější.
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Vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a ostatních
zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější, resp. nebylo zdůvodněno, proč nebyly pro zemědělské
Plochy rekreace
účely přednostně využity méně kvalitní a neobhospodařované pozemky, nelze s navrhovaným
a) Zastavitelná plocha Z27 (RH) Kostrčany –
záborem vysoce chráněné zemědělské půdy v této lokalitě souhlasit (§§ 4 a 5 zákona o ochraně
s navrhovaným záborem 0,17 ha ZPF
ZPF).
krajský úřad souhlasí.
Plochy rekreace
BEZ PŘÍPOMÍNEK
Lokalita č. 17 (Z27) – plocha pro hromadnou rekreaci v Kostrčanech (RH)
S navrhovaným záborem 0,17 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany krajský úřad Plochy občanské vybavenosti
souhlasí. Navržené řešení odpovídá zásadám ochrany ZPF (§4) – lokalita vhodně vyplňuje prostor a) zastavitelná plocha Z 11 (OM) ve Valči –
s navrhovaným záborem 0,15 ha ZPF
mezi zastavěným územím. V rámci místního šetření bylo zjištěno, že zemědělská půda je v lokalitě
krajský úřad souhlasí.
částečně znehodnocena rozrostlým náletem dřevin.
BEZ PŘIPOMÍNEK
Plochy občanské vybavenosti
Lokalita č. 8 (Z11) – plocha občanské vybavenosti naproti hřbitovu ve Valči (OM)
Plochy veřejných prostranství
S navrhovaným záborem 0,15 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany krajský úřad a) zastavitelná plocha Z 4 (PV) ve Valči a Z28
souhlasí. Jedná se o malou plochu občanské vybavenosti pro služby vymezenou, v souladu se
(PX2) v Kostrčanech – s navrhovaným
zpracovanou urbanistickou studií, uvnitř zastavitelné plochy bydlení Z10.
záborem ZPF na těchto 2 lokalitách krajský
úřad souhlasí.
Plochy veřejných prostranství
BEZ PŘIPOMÍNEK
Lokalita č. 3 (Z4) – veřejné prostranství s obslužnou komunikací na severu Valče (PV)
Navrhován je zábor 0,08 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Plochy výrobní
Lokalita č. 18 (Z28) – veřejné prostranství s veřejnou zelení a ochrannou funkcí na severu sídla a) zastavitelné plochy Z18 (VZ) ve Valči Kostrčany (PX2)
s navrhovaným záborem 0,82 ha ZPF krajský
Navrhován je zábor 0,10 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany.
úřad nesouhlasí. Navrženým řešením by
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 2 lokalitách krajský úřad souhlasí. S ohledem na
byla narušena organizace ZPF z hlediska §4
navrženou funkci je umístění těchto lokalit jednoznačné. Zábor ZPF je zanedbatelný.
ochrany ZPF a ztíženo zemědělské
Plochy výrobní
Lokalita č. 11 (Z18) – plocha pro zemědělskou výrobu v severní části Valče (VZ)
Navrhován je zábor 0,82 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Navržené řešení lokality – tvar zastavitelné plochy s vybíhajícím úzkým dlouhým JV cípem uzavírající
obhospodařovaný zemědělský pozemek a oddělující ho od okolních zemědělských pozemků –
neodpovídá zásadám ochrany ZPF (§4). Navrženým řešením by byla narušena organizace ZPF a
ztíženo zemědělské obhospodařování. Z tohoto důvodu nelze s navrhovaným řešením lokality
souhlasit. Krajský úřad požaduje lokalitu upravit, minimálně celý JV cíp (část 613/3 v k.ú. Valeč
v Čechách) z ní vypustit a lokalitu upravit do kompaktního nečlenitého tvaru tak, aby plně navazovala
na zastavěné území a nevytvářela zbytkové plochy ZPF. Požadavek na úpravu lokality je v souladu se
závěry SEA.
Lokalita č. 14 (Z24) – plocha pro zemědělskou výrobu na JV sídla Jeřeň (VZ)
b)
Navrhován je zábor 0,36 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany.

obhospodařování.
Krajský úřad požaduje lokalitu upravit,
minimálně celý JV cíp (část p.p.č. 613/3
v k.ú. Valeč v Čechách) z ní vypustit a
lokalitu upravit do kompaktního nečlenitého
tvaru tak, aby plně navazovala na zastavěné
území a nevytvářela zbytkové plochy ZPF.
Požadavek na úpravu lokality je v souladu se
závěry SEA.
AKCEPTOVÁNO - POŘIZOVATEL BERE
NA VĚDOMÍ
zastavitelné plochy Z24 (VZ) a Z25 (VZ)
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v Jeřeni – krajský úřad akceptuje roztříštěné
Lokalita č. 15 (Z25) – plocha pro zemědělskou výrobu na SV sídla Jeřeň (VZ)
řešení těchto dvou lokalit s odůvodnění
Navrhován je zábor 0,71 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
projektanta k těmto dvěma lokalitám
Navržené řešení těchto dvou lokalit - dvě úzké zastavitelné plochy vybíhající hluboko mezi
z hlediska „respektování údolní nivy“.
obhospodařované zemědělské pozemky a nevhodně členící zemědělskou půdu – není v souladu se
Krajský úřad však požaduje obě lokality
zásadami ochrany ZPF (§4). Navržené roztříštěné řešení obou lokalit bylo odůvodněno „respektováním
upravit tak, aby řešení odpovídalo zásadám
údolní nivy“. Předložené odůvodnění krajský úřad akceptuje, požaduje však obě lokality upravit tak, aby
ochrany ZPF (§4) a co nejméně ztěžovalo
řešení odpovídalo zásadám ochrany ZPF (§4), zejména zásadě co nejméně narušovat organizaci ZPF
zemědělské obhospodařování.
a co nejméně ztěžovat zemědělské obhospodařování. Krajský úřad doporučuje, při respektování snahy
AKCEPTOVÁNO - POŘIZOVATEL BERE
uchránit údolní nivu od výstavby a sousední stabilizovanou plochu bydlení od rušivých vlivů
NA VĚDOMÍ
zemědělské činnosti (přípustné funkční využití ploch VZ – silážní žlaby, chov zvířat, bioplynové stanice,
…) upravit obě plochy VZ do kompaktního tvaru (nevylučuje se propojení obou ploch do původně Plochy dopravní infrastruktury
požadované jedné celistvé plochy) a pro jižní část a severní část plochy (včetně údolní nivy) stanovit a) zastavitelná plocha Z17 (DS) ve Valči odlišné specifické podmínky využití. Jižní část ponechat jako zastavitelnou plochu a severní část
s navrhovaným záborem 0,41 ha ZPF se
včetně oblasti údolní nivy určit pouze pro výběhy a pastviny s vyloučením možnosti umisťovat
souhlasí.
stavby,….). Toto doporučení není v rozporu se závěry SEA a s doporučením projektanta na úpravu
BEZ PŘIPOMÍNEK
ploch uvedeném na str. 152.
Plochy technické infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury
a) zastavitelné plochy Z34 (TI) v Nahořečicích
Lokalita č. 10 (Z17) – plocha parkoviště u fotbalového hřiště na západě Valče (DS)
a Z41 (TI) v Hlavákově – s navrhovaným
S navrhovaným záborem 0,41 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany krajský úřad
záborem 0,01 ha a 0,07 ha ZPF se
souhlasí. Navržené řešení je v souladu se zásadami ochrany ZPF (§4), plocha je umístěna mezi
souhlasí.
sportovním hřištěm, komunikací a zastavěným územím.
BEZ PŘIPOMÍNEK
Plochy technické infrastruktury
Plochy změn v krajině
Lokalita č. 23 (Z34) – plocha pro umístění vrtu pro pitnou vodu v Nahořečicích (TI)
a) plochy K 01, K 02, K 05, K 06 – K28 –
Lokalita č. 27 (Z41) – plocha pro umístění vrtu pro pitnou vodu ve Vel. Hlavákově (TI)
s navrženými změnami v krajině krajský
S navrhovaným záborem 0,01 ha a 0,07 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy ochrany
úřad souhlasí.
krajský úřad souhlasí. Zábor ZPF je zanedbatelný, navržené řešení je s ohledem na účel jednoznačné.
BEZ PŘIPOMÍNEK
Plochy změn v krajině
b) plochy změn v krajině K3 a K4 ve Valči V návrhu ÚP Valeč je navrhováno celkem 28 změn v krajině označených jako K1 – K28.
Krajský úřad doporučuje nevymezovat ve
K1 – obnova ovocných sadů ve Valči (NSz1)
volné
krajině
uprostřed
celistvých
K2 – K28 – plochy pro vedení technické infrastruktury vymezené dle ZÚR KK
zemědělských ploch (NZ) žádné dílčí
K3 – K4 – specifické plochy zemědělské výroby určené pro ekolog. zemědělství (NZ1)
specifické plochy zemědělské výroby
K5 a K6 – nezastavěné smíšené plochy s rekreačním využitím určené pro nepobytovou formu
určené pro ekologické zemědělství a
rekreace a sportu bez možnosti umístění trvalých staveb (NSr).
ponechat celé území vymezené jako
K7 až K26 – plochy změn v krajině pro založení nefunkčních prvků ÚSES
nečleněné zemědělské plochy (NZ) tak,
K27 – plocha pro malou vodní nádrž s retenční funkcí ve Valči (W)
jako dosud.
Pro plochy změn v krajině, kromě plochy K27, není navrhován ani vyhodnocen zábor ZPF. S využitím
Vyhodnocení SEA doporučujeme pro
zemědělské půdy pro všechny výše uvedené účely, s výjimkou ploch K3 a K4, krajský úřad souhlasí.
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Plochy K3 a K4 jsou v návrhu navrženy jako specifické plochy zemědělské výroby určené pro
eliminaci neregulované výstavby ve volné
ekologické zemědělství. Pod označením K3 je ve volné krajině severozápadně od Valče vymezeno
krajině vymezit v rámci jednotlivých dílčích
celkem 6 dílčích roztroušených ploch, pod označením K4 jsou vymezeny celkem 3 dílčí roztroušené
ploch kompaktní plochu s vhodným
plochy severně od Valče. Dle odůvodnění ÚP byl původní požadavek vlastníka využívat tyto plochy pro
příjezdem o výměře max. 1 ha, ve které
bydlení a rekreaci „na farmách“ projektantem prověřen a možnost jakéhokoli bydlení a rekreace byla
bude možné umisťovat stavby dle
vyloučena s odkazem na již tak nadhodnocený rozsah rozvojových ploch bydlení zjištěný odborným
upravených závazných podmínek využití
odhadem. Mozaikovitě roztroušené osídlení je navíc, dle odůvodnění projektanta, v rozporu s tradičním
pro plochy NZ1. Mimo tuto plochu bude
po století ověřeném praktikovaném způsobu venkovského osídlení na území Valče v ucelených malých
umožněno pouze pěstování plodin a chov
sídlech s návsí, odkud obyvatelé docházejí nebo dojíždějí na své polnosti v krajině.
zvířat bez staveb. Toto řešení doporučené
Krajský úřad má výhrady k nahodilému rozptýlenému vymezení četných rozvojových ploch
SEA je pro krajský úřad akceptovatelné.
uprostřed obhospodařovaných zemědělských pozemků, kdy v každé jednotlivé dílčí ploše by bylo
AKCEPTOVÁNO - POŘIZOVATEL BERE
možné, dle závazných podmínek využití, umisťovat zemědělské stavby včetně technické
NA VĚDOMÍ
infrastruktury a přístupových komunikací k nim ve volné krajině uprostřed zemědělských pozemků (bez
ohledů na zásady ochrany ZPF) a omezena možnost regulovat výstavbu ve volné krajině a hledat pro
budoucí umístění zemědělských staveb na ZPF nejvýhodnější řešení, tzn. řešení, které bude
především respektovat zásady ochrany ZPF (§4).
Krajský úřad doporučuje nevymezovat ve volné krajině uprostřed celistvých zemědělských
ploch (NZ) žádné dílčí specifické plochy zemědělské výroby určené pro ekologické zemědělství
a ponechat celé území vymezené jako nečleněné zemědělské plochy (NZ) tak, jako dosud.
Závazné podmínky využití, stanovené pro plochy NZ, umožňují provozování jakýchkoli staveb pro
zemědělství ekologického, a umožňují také umístění jakýchkoli staveb pro zemědělství. Žádné
rozlišení mezi zemědělskou výrobou a ekologickou výrobu v návrhu ÚP není zapotřebí.
Doporučené řešení umožní vyhledat pro případné umístění budoucích zemědělských staveb na
celistvých plochách NZ nejvýhodnější řešení, tzn. řešení, které bude především respektovat zásady
ochrany ZPF (§4), a nebude přitom omezeno hranicemi dílčích ploch roztroušených ve volné krajině.
Ve vyhodnocení SEA jsou vlivy těchto ploch K3 a K4 na životní prostředí vyhodnoceny jako
velmi silně negativní a návrh ploch K3 a K4 jako neakceptovatelný (nežádoucí fragmentace krajiny,
zatažení rozptýlené výstavby do volné krajiny, významné poškození ekologicky stabilních ploch, atd…).
Vyhodnocení SEA doporučujeme pro eliminaci neregulované výstavby ve volné krajině vymezit v rámci
jednotlivých dílčích ploch kompaktní plochu s vhodným příjezdem o výměře max. 1 ha, ve které bude
II. ETAPA
možné umisťovat stavby dle upravených závazných podmínek využití pro plochy NZ1. Mimo tuto
Plochy výrobní
plochu bude umožněno pouze pěstování plodin a chov zvířat bez staveb. Toto řešení doporučené SEA
a) zastavitelné plochy Z43 v Jeřeni je pro krajský úřad akceptovatelné. Případně vymezení kompaktní plochy pro umístění staveb požaduje
s navrhovaným záborem 0,97 ha ZPF krajský
krajský úřad projednat, ještě před jeho zpracováním do upraveného návrhu ÚP.
úřad souhlasí.
II.
ETAPA
BEZ PŘIPOMÍNEK
Lokalita č. 28 (Z43) – plocha výroby smíšené na jihu sídla Jeřeň
Ad 5)
S navrhovaným záborem 0,97 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany krajský úřad Připomínky a požadavky k návrhu ÚP Valeč
souhlasí.
a) pořizovatel bere na vědomí doplnění do
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výkresu předpokládaných záborů půdního
Připomínky a požadavky:
fondu
čísla
pozemků.
Z hlediska
Krajský úřad požaduje doplnit do Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu čísla pozemků.
vyhodnocení, je tento požadavek nad
V legendě Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu není vyznačena půda zemědělská
rámec metodického pokynu.
s II. třídou ochrany. Krajský úřad požaduje její doplnění.
b) pořizovatel bere na vědomí - doplnění do
 Ze závazných podmínek využití stanovených pro plochy výroby zemědělské (VZ) krajský úřad
legendy Výkresu předpokládaných záborů
půdního fondu půdy s II. třídou ochrany
požaduje vyloučit možnost umisťovat areály fotovoltaických elektráren.
 Ze závazných podmínek využití stanovených pro plochy zemědělské specifické výroby určené pro c) pořizovatel bere na vědomí vyloučení ze
závazných podmínek využití stanovených
ekologické zemědělství (NZ1) požaduje krajský úřad, v souladu s požadavky SEA, vyloučit
pro plochy výroby zemědělské (VZ)
možnost využívat plochy pro vzletové a přistávací dráhy.
možnost
umístění
fotovoltaických
 Na str. 143 je u zastavitelné plochy Z1 chybně uvedeno, že se zábor ZPF pro tuto plochu
elektráren.
nevyhodnocuje z důvodu „rozvojová plocha na ostatní ploše – bez záboru ZPF“. Plocha je přitom
d) pořizovatel bere na vědomí vyloučení
vymezena na ZPF. Krajský úřad požaduje prověření a opravu údaje.
možnosti využívání ploch pro vzletové a
Upozornění:
přistávací dráhy ze závazných podmínek
Toto stanovisko se týká pouze lokalit taxativně vyjmenovaných v dokumentaci návrhu územního plánu
využití stanovených pro plochy zemědělské
Valeč odsouhlasených tímto stanoviskem. V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy
specifické výroby určené pro ekologické
(rozšíření ploch na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků
zemědělství (NZ1)
navrženého řešení na ZPF a znovu požádat krajský úřad o doplnění stanoviska.
e) pořizovatel bere na vědomí úpravu na str.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb.,
143 u zastavitelné plochy Z1, kde je chybně
správního řádu
uvedeno, že plocha není na ZPF, dle
zjištění krajského úřadu se daná plocha
nachází na ZPF. Krajský úřad na základě
této skutečnosti požaduje prověření a
opravu údaje.
5.



Odpadové hospodářství (Mgr. Lillová/219, Ing. Papež/285)
Odpadové hospodářství:BEZ PŘIPOMÍNEK
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
příslušným orgánem z hlediska zákona o
zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s
odpadech je Magistrát města Karlovy Vary –
rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životní prostředí.
odbor životního prostředí – stanovisko bylo
vyžádáno
Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých
kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním
úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a
pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce Valeč

Vodní hospodářství: BEZ PŘIPOMÍNEK
příslušným orgánem z hlediska vodního zákona
je Magistrát města Karlovy Vary – úřad
územního plánování a stavební úřad –
stanovisko bylo vyžádáno
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Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad.
Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová/646, Mgr. Harzerová/595)
Bez připomínek
Krajský úřad Karlovarského
kraje,
odbor
kultury,
památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

Ochrana ovzduší: BEZ PŘIPOMÍNEK

Stanovisko k návrhu Územního plánu Valeč
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu obdržel
dne 30. 8. 2013 oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Valeč a konání veřejného projednání
návrhu územního plánu Valeč.

Ad I) pořizovatel bere na vědomí
doplnění do textové a výkresové části
(koordinačního výkresu) návrhu ÚP Valeč, že
celé
zájmové
území
je
územím
s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o
769/KR/13 ze dne 23. 10. Jako orgán státní památkové péče příslušný dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči (§22).
2013 doručeno dne 25. 10. státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“) uplatňujeme
AKCEPTOVÁNO - POŘIZOVATEL BERE NA
2013
stanovisko k územně plánovací dokumentaci:
VĚDOMÍ
Krajský úřad již uplatnil své stanovisko (pod čj. 587/KR/12 ze dne 29. 5. 2012), a to k návrhu zadání
územního plánu Valeč.
Ad II) připomínce se vyhovuje
I.
Krajský úřad mj. požaduje doplnit do textové části návrhu, (do části b) Koncepce rozvoje Pořizovatel v rámci tohoto bodu svolal ústní
území obce, ochrany a rozvoje hodnot) skutečnost, že celé zájmové území je územím jednání, které proběhlo 21. 9. 2015 na krajském
úřadě. Krajský úřad přehodnotil své stanovisko k
s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči (§ 22).
Tato skutečnost vychází z územně analytických podkladů. Tento požadavek vychází z ust. § 25 zastavitelné ploše Z10 a souhlasí za podmínky,
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, ve kterém je zejména uvedeno, že územně plánovací že do textové části (výrok, odůvodnění) návrhu
podklady tvoří mj. územně analytické podklady a slouží jako podklady k pořizování územně plánovací ÚP Valeč budou zapracovány základní
dokumentace. Dále odkazujeme na ust. § 11 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, ve regulativy uvedené ve stanovisku krajského
kterém je mj. uvedeno, že podkladem pro zadání územního plánu jsou územně analytické úřadu pod č.j. 769/KR/13 ze dne 23. 10. 2013:
 Zachování původní stavební čáry –
podklady.
stavební čára bude řešena dle stávajících
Příloha č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. stanoví v ust. § 2 základní pojmy. V bodě b) je uvedeno, že
ploch v území
koordinačním výkresem je výkres zahrnující navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá
omezení v území, zejména limity využití území (s odkazem na ust. § 26 odst. 1 stavebního zákona).  Historická parcelace – nebude dále
řešena
V ust. § 26 odst. 1 stavebního zákona je mj. uvedeno, že územně analytické podklady obsahují zjištění

Tvar střechy – bude zachována sedlová
a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných
střecha, sklon střechy, včetně písemného
zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů
ošetření, že se tam nebudou ploché
nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen „limity využití území“).
střechy
Obsah územně analytických podkladů vymezený v ust. § 4 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
 Orientace – bude zachována zástavba
analytických podkladech, je stanoven v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, kde je mezi sledovanými
okolních ploch
jevy uvedeno i území s archeologickými nálezy (řádek č. 16).
Do odůvodnění textové části:
Proto by měla být tato skutečnost zachycena nejen v textové části ÚP, ale zanesena i v koordinačním
 Půdorys – bude zachován tvar stávajícího
výkrese.
půdorysu „obdélník“
II.
Krajský úřad dále požaduje upravit textovou část bodu c) 2 Návrh plošného a prostorového Pořizovatel na základě tohoto jednání upravil
uspořádání území, a to v tom smyslu, že požaduje stanovit základní podmínky pro umisťování staveb: textovou část a požádal krajský úřad o
přehodnocení stanoviska v bodě II. pod č.j.
a) Bude zachována původní stavební čára, historická parcelace, půdorys
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b) Korunní římsa i hladina hřebene nepřevýší korunní římsu a hladinu hřebene okolní zástavby
c) Orientace, tvar a sklon střechy budou shodné jako u okolní zástavby
Ostatní podmínky pro umisťování novostaveb pro plochy zastavitelné – zachování původní
stavební čáry, historické parcelace, půdorysu, orientace, tvaru a sklonu střechy, které budou
shodné jako u okolní zástavby – požadujeme stanovit jako základní regulativy v územní studii.
Zastavitelné plochy se nachází na území Krajinné památkové zóny Valečsko, prohlášené Vyhláškou
ministerstva kultury č. 208/1996/ Sb., ze dne 1. 7. 1996, o pro hlášení území vybraných částí krajinných
celků za památkové zóny, a v blízkosti městské památkové zóny, prohlášené vyhláškou ministerstva
kultury č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení historických jader vybraných měst za
památkové zóny („dále je „zájmové území“). Pro zastavění tohoto území je proto nutné stanovit
regulační podmínky a předejít tak možnému narušení architektonického a urbanistického charakteru
památkové zóny. Případné využití maximálního výškového limitu u nové výstavby by znamenalo příliš
velké převýšení stávající historické zástavby, a tím i narušení jejího charakteru a charakteru celé zóny.
III.
Krajský úřad požaduje upravit textovou část c) 3 Zastavitelné plochy,a to v tom smyslu, že
požaduje z hlediska zájmů památkové péče vyjmout ze zastavěných ploch plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z10,
Z11 v k.ú. Valeč a plochu Z43 v k.ú. Jeřeň,
Plochy Z1, Z2, Z3 a Z4 se nachází v severní části města pod zámeckým parkem. Jedná se o
historické plužiny, respektující historickou parcelaci. Tyto plochy nebyly nikdy zastavěné, navíc se
jedná o pohledově silně exponované území, a to zejména při pohledech ze zámku a zámeckého parku.
Zastavěním těchto ploch by došlo k poškození kulturně historických hodnot městské památkové zóny.
Využívání krajiny by mělo být v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami
krajiny na základě priorit v oblasti ochrany životního prostředí uvedených v Zásadách územního rozvoje
Karlovarského kraje.
Plochy Z10 a Z11 se nachází v jihovýchodní části po obvodu města Valeč. Jedná se o plochy
historicky nezastavěné, které jsou významné při pohledech na historické dominanty, tak i při pohledech
ze zámeckého areálu. Území by si vynutilo i výstavbu dalších obslužných komunikací. Obdobně je
tomu tak u ploch Z5, Z6 a Z7, které se nachází mimo historicky zastavěné území, ale jsou v rozporu
s ochranou krajinné památkové zóny.
Plocha Z43 k.ú. Jeřeň – zastavěním území by došlo k narušení panoramatu historického sídla, tak
jak se dnes uplatňuje v krajinné památkové zóně.
Vytváření nových zastavěných ploch mimo hranice zástavby je v rozporu s principy plošné ochrany
daného krajinného celku a historického prostředí, které architektonickými soubory, památkovými
objekty, strukturou pozemků v krajině vykazují významné kulturní hodnoty krajinné památkové zóny.
Z hlediska urbanistického, architektonického a památkového, se v případě města Valeč jedná o
mimořádné významný soubor staveb, který prostorovou skladbou, panoramaty i historickými dominanty
vytváří celek jedinečného významu.
Pro novou zástavbu v území by měly být využity místa, kde je zástavba historicky doložena. Jedná se o
proluky uvnitř města Valeč a obce Jeřeň, kde je doplnění zástavby žádoucí.

769/KR/13 ze dne 23. 10. 2013.
Krajský úřad ve svém stanovisku pod č.j.
447/KR/16 ze dne 10.3.2016 konstatuje, že výše
uvedené požadavky na doplnění regulativ byly
do nového návrhu zapracovány.
Ad III) pořizovatel bere na vědomí
Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
ruchu požaduje upravit textovou část c) 3 –
Zastavitelné plochy a vyjmout ze zastavěných
ploch plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z10, Z11 v k.ú.
Valeč a plochu Z43 v k.ú. Jeřeň
- pořizovatel
respektuje
vyjmutí
zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3, Z4
z návrhu ÚP Valeč
- pořizovatel
respektuje
vyjmutí
zastavitelných ploch Z5, Z6, Z7 z návrhu
ÚP Valeč, uvedené plochy se nacházejí
mimo současně zastavěné území a
zároveň přímo nenavazují na zastavěné
území. Na základě výsledků „Vyhodnocení
vlivů návrhu územního plánu Valeč na
životní prostředí, vypracované RNDr.
Janem Křivancem v březnu roku 2013,
plochy Z6 a Z7 budou mít negativní vliv na
životní prostředí. Tyto plochy žádá vypustit
i samotná obec Valeč.
Pořizovatel
ve
spolupráci
s určeným
zastupitelem a zpracovatelem ÚP Valeč
vyhodnotil stanovisko Krajského úřadu
Karlovarského kraje – odboru kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a
na základě tohoto stanoviska pořizovatel
zažádal o nové stanovisko a to dne 19. 2. 2014
a 27. 3. 2014, k plochám Z10, Z11 a Z43, kde
navrhnul k těmto plochám daná opatření.
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Krajský úřad Karlovarského
kraje,
odbor
kultury,
památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

Stanovisko k navrhovaným opatřením návrhu Územního plánu Valeč
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu jako
dotčený orgán státní správy příslušný dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péče v platném znění obdržel dne 21.2.2014 Vaši žádost o „přehodnocení“ našeho
stanoviska ze dne 23.10.2013 pod č.j. 769/Kr/13 k návrhu Územního plánu Valeč, zpracovatel Ing.
319/KR/14 ze dne 02. 04. 2014
arch. Alexandra Kasková, prosinec 2012.
doručeno dne 4. 4. 2014
Krajský úřad již uplatnil svá stanoviska pod č.j. 587/KR/12 ze dne 29.5.2012, a to k návrhu zadání
Územního plánu Valeč a pod č.j. 769/KR/13 ze dne 23.10.2013 k návrhu Územního plánu Valeč, které
zůstávají v platnosti s výjimkou níže uvedených změn:
Zastavitelná plocha Z10:
Jedná se o plochu historicky nezastavěnou, která je významná jak při pohledech na historické
dominanty, tak i při pohledech ze zámeckého areálu. Z pohledu státní památkové péče je
přípustné k zástavbě vyčlenit minimální plochy v severní třetině parcely 1155/4, v rozmezí p.p.č.
160/5, 1156/1 a 1159/3, k.ú. Valeč, které jsou uzavřeny zástavbou. Případná výstavba v daném
území by byla podmíněna zpracováním regulačního plánu s tím, aby se omezilo rušivé působení
zástavby v krajině.
Zastavitelná plocha Z11:
Jedná se rovněž o plochu historicky nezastavěnou, která je významná jak při pohledech na
historické dominanty, tak i při pohledech ze zámeckého areálu. Navrhovaná zastavitelná plocha
Z11, která je součástí plochy Z10, by znamenala zcela zásadní proměnu vzhledu sídla. Jedná
se o partii výrazně exponovanou, v minulosti využívanou výhradně jako zemědělská půda, kde
jakákoliv zástavba bude znamenat změnu vzhledu sídla. Regulační plán v tomto případě není
řešením. Jediným řešením, které nebude znamenat poškození sledovaných hodnot v tomto
případě vnějšího prostředí památkové zóny Valeč a prostředí krajinné památkové zóny
Valečsko, je ponechání této plochy jako nezastavitelné.
Zastavitelná plocha Z43:
Zastavění plochy Z43 je možné za podmínky zpracování regulačního plánu který bude
obsahovat podmínky prostorového uspořádání – koeficient využití území, max. podlažnost,
minimální % ozelenění s tím, že je přípustná zástavba o podlažnosti 1. NP, aby se omezilo
rušivé působení zástavby na krajinný ráz.
Pro novou zástavbu v území by měla být využita prioritně místa, která byla historicky zastavěná. Jedná
se o proluky uvnitř města Valeč a obce Jeřeň, kde je doplnění zástavby žádoucí.

pořizovatel bere na vědomí
Dne 2. 4. 2014 bylo na Magistrát města Karlovy
Vary doručeno stanovisko k navrhovaným
opatřením návrhu ÚP Valeč.
Na základě doručeného stanoviska, svolal
pořizovatel dle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004
Sb., dohodovací řízení na 13. 5. 2014 ve věci
řešení zastavitelných ploch Z10, Z11 a Z43.
Kde bylo dohodnuto, že zastavitelná plocha Z10
bude zmenšena, tak aby plocha vyhovovala
podmínkám
dotčeného
orgánu
včetně
zpracování regulačního plánu. Z dalšího jednání
vyplynulo vymezení zastavitelné plochy Z10 a
Z11, tato příloha byla všem zúčastněným
zaslána dne 13. 5. 2014 e-mailem. S tímto
návrhem během projednání nesouhlasného
stanoviska dotčeného orgánu pořizovatelem
souhlasili všichni přítomní.
Zpracovatelka ÚP Valeč, Ing. arch. A. Kasková,
zapracuje do návrhu ÚP Valeč zmenšení
zastavitelné plochy Z10 včetně zastavitelné
plochy Z11 a dále změní v textové části –
podmínky
prostorového
uspořádání
u
zastavitelné plochy Z43 v k.ú. Jeřeň. Pořizovatel
zaslal dne 26. 5. 2014 žádost o nové stanovisko
dotčenému orgánu.
Dne 23. 7. 2014 pod č.j. 523/KR/14, obdržel
pořizovatel
stanovisko
k navrhovaným
opatřením návrhu ÚP Valeč – úprava vymezení
rozvojové plochy Z10, vymezení plochy Z11 v
k.ú. Valeč a návrhu regulativů pro rozvojovou
plochu Z43 v k.ú. Jeřeň, kde dotčený orgán
nesouhlasil s rozsahem úpravy navrhované
plochy Z10 a Z11, k.ú. Valeč. K regulativům
navrženým pro plochu Z43, k.ú. Jeřeň neměl
dotčený orgán připomínky.
Na základě této skutečnosti zaslal pořizovatel
dne 5. 1. 2015, Ministerstvu pro místní rozvoj,
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odboru územního plánování, žádost o
projednání a řešení rozporu dle § 136 zákona č.
500/2006 Sb., o správním řízení.
Krajský úřad Karlovarského Stanovisko k navrhovaným opatřením návrhu Územního plánu Valeč – úprava vymezení
kraje,
odbor
kultury, rozvojové plochy Z10, vymezení plochy Z11, k.ú. Valeč, a návrh regulativů pro rozvojovou
památkové péče, lázeňství plochu Z43, k.ú. Jeřeň
a cestovního ruchu
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu (dále
523/KR/14 ze dne 23. 07. 2014 jen „krajský úřad“) jako dotčený orgán státání správy příslušný dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č.
doručeno dne 25. 7. 2014
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, obdržel dne 27. 5. 2014 vaši žádost, na základě
dohodovacího řízení dle § 136, odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 13. 5. 2014, o nové stanovisko
k návrhu Územního plánu Vlaeč, zpracovatel Ing. arch. Alexandra Kasková, prosinec 2012.
Předmětem žádosti o nové stanovisko je návrh nového řešení plochy Z10 (včetně plochy Z11), k.ú.
Valeč, a návrh regulativů pro plochu Z43, k.ú. Jeřeň. Nově je navrhováno vymezit plochu Z10 v podobě
oboustranné zástavby 15 RD na ploše 1,5 ha. Nová zástavba by se tedy týkala nejen plochy přípustné
k zástavbě podle stanoviska krajského úřadu č.j. 319/KR/14 ze dne 2. 4. 2014, ale území směrem na
jih od parcel č. 1156/1 a 1150/3, k.ú. Valeč, a dále i území na jižní straně stávající silnice u hřbitova
v rozsahu parcely č. 1155/1, k.ú. Valeč.
Po posouzení předložených návrhů Vám sdělujeme následující:
1. Úprava rozsahu (redukce) plochy Z10 a vymezení rozvojové plochy Z11 v návrhu Územního plánu
Valeč je z hlediska památkové péče nepřípustné.
2. K regulativům navrženým pro plochu Z43, k.ú. Jeřeň, nemáme připomínek k podmínkám
prostorového uspořádání č. 1., 2. a 4.; k podmínce č. 3 „maximální podlažnost ostatních staveb: 1
NP“ požadujeme zapracovat do textové části návrhu Územního plánu Valeč – Definice
používaných pojmů – Regulativy prostorového využití – odst. 2 formulaci „nevztahuje se na plochu
Z43, k.ú. Jeřeň“. Tímto upouštíme od požadavku zpracování regulačního plánu pro tuto plochu,
který je obsažen v našem stanovisku č.j. 319/KR/14 ze dne 2. 4. 2014.

Dne 23. 7. 2014 pod č.j. 523/KR/14, obdržel
pořizovatel
stanovisko
k navrhovaným
opatřením návrhu ÚP Valeč – úprava vymezení
rozvojové plochy Z10, vymezení plochy Z11 v
k.ú. Valeč a návrhu regulativů pro rozvojovou
plochu Z43 v k.ú. Jeřeň, kde dotčený orgán
nesouhlasil s rozsahem úpravy navrhované
plochy Z10 a Z11, k.ú. Valeč.
K regulativům navrženým pro plochu Z43, k.ú.
Jeřeň neměl dotčený orgán připomínky.
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního
plánování na základě doručení nesouhlasného
stanoviska Krajského úřadu Karlovarského
kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu, k zastavitelné ploše Z10 a
Z11 v k.ú. Valeč. Zaslal pořizovatel žádost o
projednání a řešení rozporu na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Praha, dle § 136 zákona č.
500/2006 Sb., o správním řízení.

Krajský úřad již uplatnil svá stanoviska k návrhu zadání Územního plánu Valeč pod č.j. 587/KR/12 ze
dne 29. 5. 2012, k návrhu Územního plánu Valeč pod č.j. 769/KR/13 ze dne 23. 10. 2013 a
k navrhovaným opatřením návrhu Územního plánu Valeč pod č.j. 319/KR/14 ze dne 2. 4. 2014, která
zůstávají v platnosti vyjma požadavku zpracování regulačního plánu pro plochu Z43, k.ú. Jeřeň.
Požadavek krajského úřadu na zpracování regulačního plánu pro tuto plochu byl nahrazen uvedením
regulativů pro danou plochu přímo v textové části územního plánu.
Odůvodnění:
Krajský úřad ve výše cit. Stanovisku čj. 769/KR/13 k návrhu Územního plánu Valeč (dále jen „ÚP“)
uvedl v připomínce III., že požaduje upravit textovou část c) 3 Zastavitelné plochy, a to v tom smyslu,
že požaduje z hlediska zájmů památkové péče vyjmout ze zastavěných ploch mj. Z10, Z11 v k.ú. Valeč
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a plochu Z43 v k.ú. Jeřeň.
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování (dále jen „orgán ÚP“) se dne 21. 2. 2014
obrátil na zdejší úřad s žádostí o „přehodnocení“ stanoviska v této věci. Krajský úřad ve svém
stanovisku čj. 319/KR/14 sdělil, že souhlasí s vymezením plochy Z10 v severní třetině parcely p.p.č.
1155/4, v rozmezí p.p.č. 160/5, 1156/1 a 1159/3, k.ú. Valeč, které jsou uzavřeny zástavbou. Případná
výstavba v daném území by byla podmíněna zpracováním regulačního plánu s tím, aby se omezilo její
rušivé působení zástavby v krajině. V případě plochy Z11 trval krajský úřad na svém původním
stanovisku a sdělil, že navrhovaná zastavitelná plocha Z11, která je součástí původně navrhované
plochy Z10, by znamenala zcela zásadní proměnu vzhledu sídla. Jedná se o partii výrazně
exponovanou, v minulosti využívanou výhradně jako zemědělská půda, kde jakákoliv zástavba bude
znamenat změnu vzhledu sídla. Regulační plán v tomto případě není řešením. Jediným řešením, které
nebude znamenat poškození sledovaných hodnot v tomto případě vnějšího prostředí památkové zóny
Valeč a prostředí krajinné památkové zóny Valečsko, je ponechání této plochy jako nezastavitelné.
Dále krajský úřad s přihlédnutím k umožnění nutného a žádoucího rozvoje sídla Jeřeň v zájmu
přehodnotil své stanovisko k vymezení plochy Z43 a souhlasil s jejím vymezením za podmínky
zpracování regulačního plánu, který bude obsahovat podmínky prostorového uspořádání – koeficient
využití území, max. podlažnost, minimální % ozelenění s tím, že je přípustná zástavba o podlažnosti 1
NP, aby se omezilo rušivé působení zástavby na krajinný ráz.
Orgán ÚP se obrátil na zdejší úřad s žádostí o ústní projednání obsahu stanoviska čj. 319/KR/14. Ústní
jednání proběhlo 13. 5. 2014 s těmito závěry – krajský úřad souhlasí s vymezením plochy Z43, upouští
od požadavku zpracování regulačního plánu za podmínky, že do textové části budou včleněny
speciální prostorové regulativy pro danou plochu, jejichž návrh bude krajskému úřadu předložen
k posouzení; krajský úřad posoudí možnost úpravy rozsahu ploch Z10 a Z11 (zvětšení rozsahu
redukovaných ploch o plochu cca 8 – 10 RD) s tím, že návrh bude taktéž předložen krajskému úřadu
k posouzení.
Dne 27. 5. 2014 byly krajskému úřadu doručeny výše popsané návrhy úprav. Krajský úřad si nechal
zpracovat odborný posudek od Ing. arch. Karla Kuči (dále jen „odborný posudek“), uznávaného
odborníka na problematiku historického urbanismu.
Krajský úřad vychází ve svém stanovisku ze znalosti místa, z vyjádření Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, čj. NPÚ-342/17453/2014, a ze závěrů odborného
posudku.
Pro posouzení přípustnosti záměru je nezbytné seznámit se s vývojem dotčeného území. Až do
počátku barokní přestavby Valče, která probíhala od konce 17. Století, byla základní urbanistická
osnova městečka tvořena vidlicí komunikací Podbořanské, Husovy a Karlovarské. Nepochybně až po
roce 1694 byla od farního kostela k jihu vytýčena nová přímá a široká ulice (Široká), později
obestavovaná podélně orientovanými domy. Mezi novou ulicí a zámeckým kostelem byla podél tří
souběžných ulic založena nová čtvrť s pravidelnou parcelací. Z větší části dokončenou ukazuje tuto
čtvrť I. vojenské mapování, ale výsledný stav zachycuje až mapa stabilního katastru (1841). Východní
strana Široké ulice byla přitom zastavěna jen do hloubky dané příslušnou záhumenicovou parcelou

107

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM
vycházející z jižní strany Tržního náměstí, zatímco dále k východu zůstaly zachovány původní parcely
plužiny bez zástavby. Při staré Podbořanské ulici byl založen nový hřbitov a na něm v roce 1751
postavena pozdně barokní kompozice Valečska , přičemž podstatou její role je právě samostatné
situování mimo intravilán městečka. Po polovině 19. století byly v okolí Valče vysázeny rozsáhlé
ovocné sady, které se staly výrazným prvkem krajinného charakteru, což platí rovněž o tomto území.
Později byl hřbitov rozšířen podél silnice k jihovýchodu a až k němu dosáhla přízemní zástavba
městečka podél části jižní strany Podbořanské silnice. To již znamenalo určité narušení historické
kompozice. Nová zástavba však naštěstí nenarušila sad na parcele č. 1150/3, který má v celé
kompozici krajiny klíčový význam.
Navržené plochy Z10 a Z11 v celém rozsahu byly ve stanovisku k návrhu ÚP z památkového hlediska
krajským úřadem opodstatněně odmítnuty. Zástavba by zde zásadním způsobem změnila historickou
krajinnou kompozici, přičemž nejzávažnějším důsledkem by bylo začlenění areálu hřbitova s kaplí do
souvislého intravilánu městečka, což by zcela negovalo krajinné uplatnění tohoto celku, proto krajský
úřad požadoval ve svém stanovisku č.j. 319/KR/14 ze dne 2. 4. 2014 omezení zastavitelné plochy na
výše uvedené parcely nacházející se uvnitř stávajícího intravilánu.
Nový návrh řešení (redukce) plochy Z10 sice znamená plošnou redukci původního záměru, ale reálný
dopad tohoto řešení je úplně stejný. Znamenal by rozšíření zástavby na historicky nezastavěné plochy
a začlenění areálu hřbitova do souvislého intravilánu. To vše by znamenalo zásadní narušení
dochované krajinné kompozice, zejména při pohledech ze silnice od Jeřeně, tak i z areálu zámku.
Území Valečska bylo pro své nesporné památkové a krajinné hodnoty vyhlášeno památkovou zónou
(vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. z dne 1. Července 1996), kde je mj. uvedeno, že
předmětem ochrany jsou části krajinného celku a historických prostředí, které se sídly,
architektonickými soubory, jednotlivými památkovými objekty, strukturou pozemků, komunikacemi,
vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry v krajině
vykazují významné kulturní hodnoty.
Navrhované regulativy pro rozvojovou plochu Z43, k.ú. Jeřeň a to podmínky prostorového uspořádání
č. 1., 2., a 4. Dostatečným způsobem regulují budoucí možnou výstavbu, podmínka č. 3 „maximální
podlažnost ostatních staveb: 1 NP“ není však v souladu s textovou částí návrhu Územního plánu Valeč.
Zde je uvedeno, že 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. Aplikace této definice pro zástavbu plochy
Z43 by umožnila realizaci rušivé zástavby. Proto požadujeme doplnit v části Definice používaných
pojmů – Regulativy prostorového využití – odst. 2 „nevztahuje se na plochu Z43, k.ú. Jeřeň“ tak, aby se
nová zástavba nestala dominantním a rušivým prvkem a nepoškodila tak památkové hodnoty zóny
spočívající v tomto případě v krajinném rázu území chráněnému jako památková zóna krajinného
charakteru.
Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad zamítl předložené nové vymezení rozsahu
rozvojové plochy Z10 a vymezení plochy Z11 a vyslovil souhlas při splnění výše uvedené podmínky
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s navrženými regulativy pro rozvojovou plochu Z43, k.ú. Jeřeň.
Krajský úřad Karlovarského Stanovisko k doplnění základních regulativ do návrhu textové části Územního plánu Valeč k
kraje,
odbor
kultury, bodu II. stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče,
památkové péče, lázeňství lázeňství a cestovního ruchu pod č.j. 769/KR/13 ze dne 23. 10. 2013
a cestovního ruchu
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu (dále
447/KR/16 ze dne 10. 03. 2016 jen „krajský úřad“) jako dotčený orgán státní správy příslušný dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č.
doručeno dne 16. 3. 2016
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, obdržel dne 23. 2. 2016 vaši žádost, na základě
společného jednání ze dne 21. 9. 2015, o nové stanovisko k návrhu Územního plánu Valeč (dále jen
„ÚP Valeč“), zpracovatel Ing. arch. Alexandra Kasková, prosinec 2012. Konkrétně je žádáno o
stanovisko k doplnění základních regulativ zpracovatelem ÚP do návrhu textové části ÚP (výrok,
odůvodnění) uvedených v bodě II. stanoviska krajského úřad č.j. 769/KR/13 ze dne 23. 10. 2013, který
se týkal řešení zastavitelné plochy Z10 a Z11 k. ú. Valeč.
Po posouzení předloženého návrhu Vám sdělujeme následující:
1. Stanovení základních regulativů u zastavitelné plochy Z10 v ÚP Valeč je v souladu se závěry
předchozích jednání a nemáme k nim připomínky.

Vyhodnocení: Pořizovatel bere na vědomí
Po prostudování předloženého návrhu krajský
úřad konstatuje, že výše uvedené požadavky na
doplnění regulativ byly do nového návrhu
zapracovány.
Navrhované regulativy pro plochu Z10, k. ú.
Valeč a to podmínky uvedené v bodech 1 – 5,
dostatečným způsobem regulují budoucí
možnou výstavbu.

2. Krajský úřad již uplatnil svá stanoviska k návrhu zadání ÚP Valeč pod č. j. 587/KR/12 ze dne
29. 5. 2012, k návrhu ÚP Valeč pod č. j. 769/KR/13 ze dne 23. 10. 2013 a k navrhovaným opatřením
návrhu ÚP Valeč pod č. j. 319/KR/14 ze dne 2. 4. 2014, která zůstávají v platnosti vyjma
požadavku zpracování regulačního plánu pro plochu Z43, k.ú. Jeřeň (Požadavek krajského úřadu
na zpracování regulačního plánu pro tuto plochu byl na základě jednání nahrazen uvedením regulativů
pro danou plochu přímo v textové části územního plánu.) doručeny výše popsané návrhy úprav.).
Odůvodnění:
Krajský úřad ve výše cit. stanovisku čj. 769/KR/13 k návrhu Územního plánu Valeč (dále jen „ÚP“)
uvedl v připomínce II., že požaduje upravit textovou část bodu c) 2 Návrh plošného a prostorového
uspořádání území, a to v tom smyslu, že požaduje stanovit základní podmínky pro umisťování staveb.
Při pořizování ÚP Valeč došlo k řešení rozporu Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) a
Ministerstvem kultury (dále jen „MK“) mezi správními orgány a to pořizovatelem ÚP Valeč, kterým je
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen „pořizovatel“) a
dotčeným orgánem krajským úřadem.
Předmětem rozporu bylo vymezení rozvojové plochy Z10 a plochy Z11 v ÚP Valeč, kdy krajský úřad
nesouhlasil ani s kompromisním řešením s poukazem na nevhodnost zástavby navrženého území s
ohledem na památkové hodnoty krajiny a významné historické solitéry.
MMR a MK v rámci dohodovacího řízení posoudilo negativní stanovisko vydané krajským úřadem pod
čj. 523/KR/14 ze dne 23. 7. 2014, a bylo dohodnuto následující:
1. Samostatné vymezení plochy Z11 bude z návrhu vypuštěno, způsob využití plochy Z11 bude
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inkluzivní s podmínkami plochy Z10
Plocha Z10 bude vymezena v rozsahu výkresu, který byl zaslán pořizovatelem dotčenému
orgánu a Ing. arch. Alexandře Kaskové, jako příloha k žádosti o nové stanovisko k návrhu ÚP
Valeč ze dne 26. 5. 2014 č.j. 6565/SÚ/14, jehož kopie je přílohou této dohody.
3. Rozhodování o změnách v území v ploše Z10 bude podmíněno zpracováním územní studie
dle § 43 odst. 2 stavebního zákona a podmínky pro její pořízení budou obsahovat zejména:
návrh dopravní obsluhy plochy včetně vazby na případné využití územní rezervy a obsluhu
stávajícího hřbitova, podmínky pro výstavbu rodinných domů včetně výškových parametrů,
prověření případné degradace památkových hodnot krajiny ve vazbě na novou zástavbu a z
dálkových pohledů.
4. V návrhu ÚP Valče bude vymezena územní rezerva v rozsahu výkresu uvedeného odstavci
2. Prověření územní rezervy bude provedeno zejména z hledisek prověření případné
degradace památkových hodnot krajiny ve vazbě na novou zástavbu a z dálkových pohledů.
5. V odůvodnění ÚP Valeč bude uvedeno doporučení, projednat tuto územní studii podle
odstavce 3 s orgány památkové péče.
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování (dále jen „orgán ÚP“) se obrátil na zdejší úřad
s žádostí o společné jednání k rozhodnutí rozporu vydané MMR pod č.j. MMR 554/2015-81-4 ze dne
22. 6. 2015 k bodu 3 tohoto rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že pro plochu Z10 bude rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie dle § 43 odst. 2 stavebního zákona.
Ústní jednání proběhlo 21. 9. 2015 s těmito závěry – krajský úřad přehodnotil své stanovisko k
zastavitelné ploše Z10 a souhlasí za podmínky, že do textové části (výrok, odůvodnění) návrhu ÚP
Valeč budou zapracovány základní regulativy uvedené ve stanovisku krajského úřadu pod č.j.
769/KR/13 ze dne 23. 10. 2013:
1. Zachování původní stavební čáry – stavební čára bude řešena dle stávajících ploch v území
2. Historická parcelace – nebude dále řešena
3. Tvar střechy – bude zachována sedlová střecha, sklon střechy, včetně písemného ošetření,
že se tam nebudou ploché střechy
4. Orientace – bude zachována zástavba okolních ploch
Do odůvodnění textové části:
5. Půdorys – bude zachován tvar stávajícího půdorysu „obdélník“
Po prostudování předloženého návrhu krajský úřad konstatuje, že výše uvedené požadavky na
doplnění regulativ byly do nového návrhu zapracovány.
Území Valečska bylo pro své nesporné památkové a krajinné hodnoty vyhlášeno památkovou zónou
(vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. z dne 1. července 1996), kde je mj. uvedeno, že
předmětem ochrany jsou části krajinného celku a historických prostředí, které se sídly,
architektonickými soubory, jednotlivými památkovými objekty, strukturou pozemků, komunikacemi,
2.
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vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry v krajině
vykazují významné kulturní hodnoty.
Navrhované regulativy pro plochu Z10, k. ú. Valeč a to podmínky uvedené v bodech 1 – 5,
dostatečným způsobem regulují budoucí možnou výstavbu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
DOHODA
ČR,
odbor
územního uzavřená ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
plánování
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 6 a § 133 odst. 3 zákona
MMR-554/2015-81-6 ze dne 22. 6. č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a na základě odborného posouzení obsahu
rozporu
2015 doručeno dne 26. 6. 2015
mezi stranami dohody:
A. Ministerstvo pro místní rozvoj, sídlem Staroměstské náměstí č. 932/6, 110 15 Praha 1,
zastoupené Ing. Tomášem Sklenářem, ředitelem odboru územního plánování, jako ústřední
orgán státní správy ve věcech územního plánování podle § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kompetenční zákon“),
a
B. Ministerstvo kultury, sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, zastoupené Mgr. Jiřím
Vajčnarem, Ph. D., ředitelem odboru památkové péče, jako ústřední orgán státní správy podle §
19 kompetenčního zákona,
o řešení rozporu
vzniklého ve fázi společného jednání o návrhu Územního plánu Valeč (dále jen „ÚP Valeč“), které
proběhlo dne 26. 9. 2013 ve smyslu § 50 stavebního zákona,
mezi správními orgány:
a)

b)

pořizovatelem ÚP Valeč, kterým je Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a
stavební úřad, v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona (dále jen „pořizovatel“)
a
dotčeným orgánem, kterým je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu, (dále jen „dotčený orgán“) ve smyslu § 28 odst. 2 písm.
c) zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
čl. I.
Dohodnuté řešení rozporu

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) a Ministerstvo kultury (dále jen „MK“) v rámci
dohodovacího řízení posoudilo negativní stanovisko vydané dotčeným orgánem pod čj. 523/KR/14 ze
dne 23. 7. 2014, a bylo dohodnuto následující:

Vyhodnocení: Pořizovatel bere na vědomí
závěr projednání rozporu o
vymezení zastavitelné plochy Z10 a Z11 v k.ú.
Valeč.
Dohodnuté řešení rozporu:
1. Samostatné vymezení plochy Z11 bude
z návrhu vypuštěno; způsob využití plochy
Z11 bude inkluzivní s podmínkami plochy
Z10.
2. Plocha Z10 bude vymezena v rozsahu
výkresu, který byl zaslán pořizovatelem
dotčenému orgánu a Ing. arch. Alexandře
Kaskové, jako příloha k žádosti o nové
stanovisko k návrhu ÚP Valeč ze dne 26.
5. 2014 čj. 6565/SÚ/14, jehož kopie je
přílohou této dohody.
3. Rozhodování o změnách v území v ploše
Z10 bude podmíněno zpracováním územní
studie dle § 43 odst. 2 stavebního zákona
a podmínky pro její pořízení budou
obsahovat zejména: návrh dopravní
obsluhy plochy včetně vazby na případné
využití územní rezervy a obsluhu
stávajícího hřbitova, podmínky pro
výstavbu
rodinných
domů
včetně
výškových parametrů, prověření případné
degradace památkových hodnot krajiny ve
vazbě na novou zástavbu a z dálkových
pohledů.
4. V návrhu ÚP Valeč bude vymezena
územní rezerva v rozsahu výkresu
uvedeného odstavci 2. Prověření územní
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1.

Samostatné vymezení plochy Z11 bude z návrhu vypuštěno; způsob využití plochy Z11 bude
inkluzivní s podmínkami plochy Z10.
2. Plocha Z10 bude vymezena v rozsahu výkresu, který byl zaslán pořizovatelem dotčenému
orgánu a Ing. arch. Alexandře Kaskové, jako příloha k žádosti o nové stanovisko k návrhu ÚP
Valeč ze dne 26. 5. 2014 čj. 6565/SÚ/14, jehož kopie je přílohou této dohody.
3. Rozhodování o změnách v území v ploše Z10 bude podmíněno zpracováním územní studie dle
§ 43 odst. 2 stavebního zákona a podmínky pro její pořízení budou obsahovat zejména: návrh
dopravní obsluhy plochy včetně vazby na případné využití územní rezervy a obsluhu stávajícího
hřbitova, podmínky pro výstavbu rodinných domů včetně výškových parametrů, prověření
případné degradace památkových hodnot krajiny ve vazbě na novou zástavbu a z dálkových
pohledů.
4. V návrhu ÚP Valeč bude vymezena územní rezerva v rozsahu výkresu uvedeného odstavci 2.
Prověření územní rezervy bude provedeno zejména z hledisek prověření případné degradace
památkových hodnot krajiny ve vazbě na novou zástavbu a z dálkových pohledů.
5. V odůvodnění ÚP Valeč bude uvedeno doporučení, projednat tuto územní studii podle odstavce
3 s orgány památkové péče.
Čl. II.
Odůvodnění dohodnutého řešení rozporu
1) Postup pořizovatele ve věci rozporu
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
- Pořizovatel pořídil zpracování návrhu ÚP Valeč
- Společné jednání o ÚP s dotčenými orgány a sousedními obcemi se konalo dne 26.9.2013
- V zákonné lhůtě bylo, mimo jiné, doručeno stanovisko dotčeného orgánu ze dne 23. 10. 2013 pod
č.j. 769/KR/13, který požadoval vyjmout zastavěné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z10 a Z11
v k.ú. Valeč a plochu Z43 v k.ú. Jeřeň.
- Na základě projednání s určeným zastupitelem zaslal pořizovatel, žádost o nové vyjádření
dotčenému orgánu spolu s návrhem opatření.
- Na základě zaslané žádosti o nové vyjádření s návrhem opatření ze dne 27.3.2014 pod č.j.
3438/SÚ/14 zaslal dotčený orgán dne 2. 4. 2014 stanovisko k navrhovaným opatřením, kde
požadoval zmenšení zastavitelné plochy Z10, vypuštění zastavitelné plochy Z11 a u zastavitelné
plochy Z43 vyžadoval zpracování regulačního plánu.
- Na základě doručení výše uvedeného stanoviska od dotčeného orgánu a po projednání s určeným
zastupitelem trval pořizovatel na zachování zastavitelných ploch Z10 a Z11, tak jak jsou vymezeny
v návrhu ÚP Valeč.
- Na základě této skutečnosti svolal pořizovatel jednání na 13. 5. 2014, ve věci nesouhlasu
s vymezením zastavitelných ploch Z10, Z11 a Z43 v návrhu ÚP Valeč. Bylo dohodnuto, že

rezervy bude provedeno zejména
z hledisek prověření případné degradace
památkových hodnot krajiny ve vazbě na
novou zástavbu a z dálkových pohledů.
5. V odůvodnění ÚP Valeč bude uvedeno
doporučení, projednat tuto územní studii
podle odstavce 3 s orgány památkové
péče.
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zastavitelná plocha Z10 bude zmenšena, tak aby plocha vyhovovala podmínkám dotčeného orgánu
včetně zpracování regulačního plánu. Z dalšího jednání vyplynulo vymezení zastavitelné plochy Z10
a Z11, tato příloha byla všem zúčastněným zaslána dne 13. 5. 2014 e-mailem. S tímto návrhem
během projednání nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu pořizovatelem souhlasili všichni
přítomní. U zastavitelné plochy Z43 oponoval pořizovatel ÚP Valeč podmínku zpracování
regulačního plánu s tím, že budou upraveny v textové části návrhu ÚP Valeč podmínky
prostorového uspořádání, bez toho aniž by musel být na danou plochu zpracován regulační plán.
- Z diskuze o projednání nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu pořizovatelem vyplynuly tyto
závěry:
- Zpracovatelka ÚP Valeč, Ing. arch. A. Kasková, zapracuje do návrhu ÚP Valeč zmenšení
zastavitelné plochy Z10 včetně zastavitelné plochy Z11 (viz. příloha z jednání konaného dne 13. 5.
2014) a dále změní v textové části – podmínky prostorového uspořádání u zastavitelné plochy Z43
v k.ú. Jeřeň, dle stanoviska dotčeného orgánu ze dne 2. 4. 2014, pod č.j. 319/KR/14. Následně po
předání přepracovaného návrhu ÚP Valeč zašle pořizovatel tento návrh ÚP Valeč dotčenému
orgánu k posouzení a k vydání nového stanoviska do 30 dnů ode dne předání přepracovaného
návrhu ÚP Valeč.
- Na základě obdržení zákresu nově vymezené zastavitelné plochy Z10 a znění nových regulačních
podmínek pro plochy VS, zaslal pořizovatel dne 26. 5. 2014 žádost o nové stanovisko dotčenému
orgánu.
- Dne 23.7.2014 pod č.j. 523/KR/14, obdržel pořizovatel stanovisko k navrhovaným opatřením návrhu
ÚP Valeč – úprava vymezení rozvojové plochy Z10, vymezení plochy Z11, k.ú. Valeč a návrhu
regulativů pro rozvojovou plochu Z43, k.ú. Jeřeň, kde dotčený orgán nesouhlasil z rozsahem úpravy
navrhované plochy Z10 a Z11, k.ú. Valeč. K regulativům navrženým pro plochu Z43, k.ú. Jeřeň
neměl dotčený orgán připomínky.
Kompromisu nebylo dosaženo, proto pořizovatel postoupil věc k řešení rozporu.
2) Předmět rozporu
Předmětem rozporu bylo vymezení rozvojové plochy Z10 a plochy Z11 v ÚP Valeč, kdy dotčený
orgán nesouhlasil ani s dojednaným kompromisním řešením s poukazem na nevhodnost zástavby
navrženého území s ohledem na památkové hodnoty krajiny a významné historické solitéry.
3)

Postup ústředních správních úřadů
MMR svolalo jednání ve smyslu § 8 odst. 2 správního řádu dopisem č.j. MMR 554/2015-81-3, ze
dne 16.4.2015, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu,
který je nezbytný pro soulad úkonů MMR s požadavky uvedenými v § 2 a 3 správního řádu.
Jednání v rámci přípravy dohodovacího řízení proběhlo dne 6. 5. 2015, a o ve dvou etapách.
V první etapě byli jednání přítomni pořizovatel, zástupci MK, zástupci dotčeného orgánu a
zástupci MMR. Ve druhé etapě proběhlo jednání pouze mezi MK a MMR.
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První etapa jednání:
Zástupce pořizovatele poukázal na skutečnost, že plochy, které jsou předmětem rozporu, jsou určeny
stávajícím platným územním plánem k zastavění. Pozemky v těchto plochách jsou ve vlastnictví obce a
představují po vypuštění ostatních návrhových ploch v rámci projednávání návrhu ÚP Valeč jediné
možné plochy pro výstavbu. Obec eviduje zájemce o výstavbu v této lokalitě; na okraj jsou přivedeny
inženýrské sítě.
Zástupce Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, konstatoval, že
předmětné plochy nejsou dotčeny žádným záměrem nemístního významu. Dále konstatoval, že
v platném územním plánu jsou rozvojové plochy daleko větší; krajina je zde velmi cenná, ale zástavba
je narušena již v 70 letech vojenským újezdem; domnívá se, že umírněná zástavba rodinnými domy
neohrozí vzhled krajiny.
Zástupce dotčeného orgánu zdůraznil otázku nevhodnosti zástavby z hlediska pohledů na historický
hřbitov a obecně poukazem na archeologicky cené lokality, konstatoval, že od doby schválení platného
ÚP (2004), který plochy dotčené rozporem určil jako zastavitelné, nejsou známy nové skutečnosti.
Zástupci MMR a MK se seznámili s názory pořizovatele a dotčeného orgánu.
Druhá etapa jednání:
Zástupci MMR a MK předmět rozporu prodiskutoval a shodli se, že řešení rozporu je možné
ponecháním kompromisního rozsahu plochy Z10, včleněním plochy Z11 do plochy Z10, a podmíněním
rozhodování v ploše na základě pořízení územní studie.
4) Zdůvodnění řešení uvedeného v čl. I. této dohody
Při formulování dohody a posuzování rozporu zohlednily ústřední správní orgány (dále též „ÚSO“) tyto
skutečnosti:
Platný územní plán z roku 2004 v řešené ploše umožňuje daleko větší rozsah zástavby s nižší mírou
regulace než je dohodou navrhovaných ploch, byť byl v té době kompetentní jiný správní orgán než
dnes. V řízení o rozporu bylo navíc potvrzeno, že podmínky v území v intencích § 4 stavebního zákona
se od vydání posledního závazného stanoviska podstatně nezměnily.
Ze strany pořizovatele byly přijaty ústupky ve věci vypuštění ostatních návrhových ploch. ÚSO
významně vnímaly okolnost, že plocha Z10 zůstává jedinou rozvojovou plochou ve vlastnictví obce, je
částečně zasíťovaná. USO se shodly s názorem pořizovatele i nadřízeného orgánu územního
plánování, že v případě účelné regulace, nedojde k narušení krajinných a historických hodnot sídla.
Usměrnění zástavby v ploše Z10 zajistí podmínka pořízení územní studie, jejíž některé parametry jsou
naznačeny v textu dohody. Po samostatné vyčlenění plochy Z11 nenašly ÚSO věcné odůvodnění a
v textu dohody umožnily, aby regulace plochy Z10 umožnila využití navrhované pro plochu Z11.
Požadavek na územní rezervu, který vznikl v důsledku zmenšení plochy Z10, a její samostatné
vymezení, umožní, po naplnění plochy Z10, případný další možný rozvoj obce.
Požadavek na zapracování do odůvodnění opatření obecné povahy doporučení projednání této územní
studie orgány památkové péče vychází ze skutečnosti, že toto není zákonnou povinností pořizovatele
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studie, nicméně se projednání jeví velmi vhodné a účelné.
Čl. III.
Účinnost dohody
Dohoda nabývá účinnosti dnem podepsání poslední stranou
Čl. IV.
Výtisky dohody
Dohoda se vyhotovuje v pěti výtiscích, z nichž každý má povahu originálu. Výtisk č. 1 je určen pro
Ministerstvo pro místní rozvoj, výtisk č. 2 obdrží Ministerstvo kultury, výtisk č. 3 obdrží obec Valeč,
výtisk č. 4 obdrží Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a
cestovního ruchu a výtisk č. 5 obdrží Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování.
Magistrát města Karlovy Vary,
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy neuplatňuje stanovisko k výše uvedenému návrhu ve
odbor dopravy
smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění BEZ PŘIPOMÍNEK
16467/OD/13 ze dne 4. 9. 2013 pozdějších předpisů, neboť uvedená lokalita je mimo naší působnost.
doručeno dne 6. 9. 2013
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, jako vodoprávní úřad
ÚÚPaSÚ – vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), po posouzení žádosti, po obdržení
2827a/SÚ/12/Ža ze dne 4. 9. 2013
oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Valeč.
BEZ PŘIPOMÍNEK
doručeno dne 6. 9. 2013
 Návrh územního plánu obsahuje v jednotlivých sídlech řešení zásobování pitnou vodou a likvidaci
splaškových i srážkových vod.
 Z hlediska vodního hospodářství není dalších připomínek.
Magistrát města Karlovy Vary, Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 30. 8. 2013 návrh Územního plánu Ochrana zemědělského půdního fondu
odbor životního prostředí
Valeč. K předmětné věci Vám v rozsahu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění a) zastavitelná plocha Z6 (BV) a Z7 (BV) ve
pozdějších změn, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění
Valči – zdejší orgán ochrany ZPF
3642/OŽP/13 ze dne 23. 10. 2013,
pozdějších změn, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
nesouhlasí s umístěním těchto lokalit.
doručeno dne 24. 10. 2013
zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme následující:
Tyto lokality jsou navrhovány mimo
stávající zástavbu a jsou částečně
Vyjádření z hlediska ochrany ZPF (Ing. Doubravová, linka 730)
umístěny na půdách s II. třídou ochrany.
Nesouhlasíme s umístěním lokalit č. 4 a 5 (Z6 a Z7) – plocha bydlení ve Valči. Umístění těchto lokalit je
POŘIZOVATEL BERE NA VĚDOMÍ
navrženo ve volné krajině, bez přímé návaznosti na stávající zástavbu, částečně i na půdách s II. třídou
ochrany. Půdy s II. třídou ochrany mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou b) zastavitelná plocha Z26 (BV) v Kostrčany –
zdejší orgán ochrany ZPF nesouhlasí
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
s umístěním této lokality. Tato lokalita se
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také je podmíněně zastavitelné.
nachází na půdách s II. třídou ochrany.
Dále nesouhlasíme umístěním lokality č. 16 (Z26) – plocha bydlení Kostrčany, která je rovněž navržena
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na obhospodařované půdě s II. třídou ochrany.
POŘIZOVATEL BERE NA VĚDOMÍ
Nesouhlasíme s umístěním ploch pro zemědělskou výrobu – lokality č. 11,14 a 15 (Z18, 24 a 25). c) zastavitelné plochy Z18, Z24 a Z25 –
zdejší orgán ochrany ZPF nesouhlasí
Lokalita č. 14 je navržena na půdách s II. třídou ochrany a lokality č. 11 a 15 svým tvarem zasahují
s umístěním těchto lokalit.
hluboko mezi obdělávanou zemědělskou půdu, čímž by došlo k významnému narušení organizace
ZPF. Rovněž nesouhlasíme s možností umisťovat na plochách určených pro zemědělskou výrobu  Zastavitelná plocha Z24 je navržena na
fotovoltaické elektrárny.
půdách s II. třídou ochrany.
Dále souhlasíme s hodnocením SEA u ploch K3 a K4, jako návrhu neakceptovatelného a požadujeme  Zastavitelné plochy Z18 a Z25 svým tvarem
vypustit ze závazných podmínek využití těchto ploch možnost umístění vzletových a přistávacích drah.
zasahují hluboko mezi obdělávanou
Tyto plochy doporučujeme ponechat mezi plochami NZ – nečleněné zemědělské plochy, jež nevylučují
zemědělskou půdu, čímž by došlo
možnost ekologického hospodaření.
k významnému narušení organizace ZPF.

Nadále
nesouhlasíme
s možností
Zdejší orgán ochrany ZPF však není příslušným orgánem k uplatnění stanoviska k návrhu územního
umisťovat na plochách určených pro
plánu Valeč. Dle ustanovení § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
zemědělskou
výrobu
fotovoltaické
fondu je příslušným orgánem Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
elektrárny.
zemědělství.
POŘIZOVATEL BERE NA VĚDOMÍ
d) Plochy změn v krajině K3 a K4 – zdejší
orgán ochrany ZPF souhlasí se závěry
SEA, který požaduje vypustit ze závazných
podmínek využití těchto ploch možnost
umístění vzletových a přistávacích drah.
POŘIZOVATEL BERE NA VĚDOMÍ
Zdejší orgán ochrany ZPF však není
příslušným orgánem k uplatnění stanoviska
k návrhu územního plánu Valeč. Dle
ustanovení § 17a písm. a) zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je
příslušným
orgánem
Krajský
úřad
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství.
Stanovisko KÚKK – OŽP obdržel pořizovatel
pod č.j. 3057/ZZ/13 ze dne 25. 10. 2013,
doručeno dne 25. 10. 2013
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (J. Modrová, linka 731)
Nemá námitek

Ochrana přírody a krajiny: BEZ PŘIPOMÍNEK

Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (Ing. Krůta, linka 732)
Není námitek (dle návrhu nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa)

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí
lesa: BEZ PŘIPOMÍNEK
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Magistrát města Karlovy Vary, Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče (dále jen „správní orgán“), jako dotčený orgán
odbor památkové péče
státní správy na úseku státní památkové péče příslušný dle ust. § 29, odst. 2, písm. e), zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“) Vám
305/OPP/13/Kož ze dne 25. 9.
sděluje na základě prostudování Návrhu Územního plánu Valeč, který v prosinci 2012 zpracovala Ing.
2013, doručeno dne 26. 9. 2013
arch. Alexandra Kasková a vydaného odborného vyjádření Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v lokti č.j. NPÚ-342/71240/2013 ze dne 23.9.2013 následující:
Podstatná část města Valeč je součástí městské památkové zóny (MPZ) Valeč stanovené vyhláškou
Ministerstva kultury České republiky ze dne 10. Září 1992 o prohlášení území historických jader
vybraných měst za památkové zóny zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 476/1992 a většina řešeného
území je součástí Krajinné památkové zóny (KPZ) Valečsko, stanovené vyhláškou Ministerstva kultury
České republiky ze dne 1. Července 1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za
památkové zóny zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 208/1996.
Po prostudování výše uvedeného návrhu Územního plánu zástupci oddělení památkové péče
magistrátu města Karlovy Vary a Národního památkového ústavu, územního pracoviště v lokti zjistili, že
ve značné míře nebyly respektovány zcela zásadní principy státní památkové péče, vyplývající
z plošné ochrany daného území. Obecně za velmi problematické stanuly změny využití dnes, a taktéž
v minulosti, nezastavěných ploch v území Valče na plochy zastavitelné. Jsou to zejména plochy
nezastavěných ploch v území Valče na plochy zastavitelné. Jsou to zejména plochy Z1, Z2 a Z3, Z4,
tedy v severní části obce pod zámeckým parkem. Jedná se o historické plužiny, respektující
středověkou parcelaci. Tyto plochy nikdy nebyly zastavěné, jednalo se úzké zahrady, navazující
dodnes na obydlí v přední části parcely. Navíc se jedná o pohledově silně exponované území, a to
zejména při pohledech ze zámku a zámeckého parku včetně zásahu do koncepčně řešených průhledů
do volné krajiny.
Dále považujeme za velmi problematické změny na parcelách po obvodu obce. Konkrétně se jedná o
plochy v jihovýchodní části obce Z10, (zde vetknutá parcela Z11 již byla bohužel podle stávajícího UP
zastavěna soliterním objektem), respektive přinejmenším jižní polovinu. Opět se jedná o historicky
nezastavěné plochy, které se navíc pohledově uplatňují, jak při dálkových pohledech na sídlo, tak i při
pohledech ze zámeckého areálu. Území je plošně naddimenzované, vynutilo by si i výstavbu dalších
obslužných komunikací. Obdobně je tomu tak u ploch Z5, Z6 a Z7, které se nacházejí zcela mimo
historicky zastavěné území, opět se jedná o pohledově mimořádné exponované území terasových
svahů. Tento problém spatřujeme i obce Jeřeň, kde jsou navrženy zastavitelné plochy mimo historický
intravilán obce, mimo původní jádro obce, zejména Z24 a Z43. Tím by došlo k narušení panoramatu
historického sídla, tak jak se dnes uplatňuje v rámci Krajinné památkové zóny.
Z výše uvedené vyplývá, že navržená podoba územního plánu nerespektuje historické zastavěné
plochy, čímž by mohlo dojít k nevratnému poškození hodnotných panoramatických průhledů uvnitř
Krajinné památkové zóny.
Z těchto výše uvedených důvodů Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče nesouhlasí
s předloženým návrhem územního plánu města Valče a požaduje jeho konzultaci ve fázi přepracování.

Magistrát města Karlovy Vary – oddělení
památkové péče požaduje vyjmout ze
zastavěných ploch, plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z10,
Z11 v k.ú. Valeč a plochu Z43 v k.ú. Jeřeň
- pořizovatel
respektuje
vyjmutí
zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3, Z4
z návrhu ÚP Valeč
- pořizovatel
respektuje
vyjmutí
zastavitelných ploch Z5, Z6, Z7 z návrhu
ÚP Valeč, uvedené plochy se nacházejí
mimo současně zastavěné území a
zároveň přímo nenavazují na zastavěné
území. Na základě výsledků „Vyhodnocení
vlivů návrhu územního plánu Valeč na
životní prostředí, vypracované RNDr.
Janem Křivancem v březnu roku 2013,
plochy Z6 a Z7 budou mít negativní vliv na
životní prostředí. Tyto plochy žádá vypustit
i samotná obec Valeč.
- Pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem a zpracovatelem ÚP Valeč
vyhodnotil stanovisko Magistrátu města
Karlovy Vary – odboru památkové péče a
na základě tohoto stanoviska pořizovatel
zažádal o nové stanovisko a to dne 19. 2.
2014 a 27. 3. 2014, k plochám Z10, Z11,
Z43, Z24, kde navrhnul k těmto plochám
daná opatření.
- Dne 24. 4. 2014 obdržel Magistrát města
Karlovy Vary stanovisko Magistrátu města
Karlovy Vary, odboru památkové péče, kde
se s navrhovanými úpravami územního
plánu obce Valeč souhlasí. Návrh
respektuje podmínky vydaného závazného
stanoviska č.j. 305/OPP/13/Kož ze dne 25.
9. 2013.
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Magistrát města Karlovy Vary, Vyjádření k opatření k návrhu Územního plánu Valeč
odbor památkové péče
Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče (dále jen „správní orgán“), jako dotčený orgán
1/OPP/14/Kož ze dne 22. 4. 2014, státní správy na úseku státní památkové péče příslušný dle ust. § 29, odst. 2, písm. e), zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“),
doručeno dne 24. 4. 2014
vydává k návrhu úpravy územního plánu obce Valeč toto stanovisko:
S navrhovanými úpravami územního plánu obce Valeč, které odbor památkové péče Magistrátu města
Karlovy Vary obdržel dne 28.3.2014 pod č.j. 3848/SÚ/14, z hlediska státní památkové péče a všech
památkových principů souhlasíme.
Návrh respektuje podmínky vydaného závazného stanoviska č.j. 305/OPP/13/Kož ze dne 25.9.2013.
Ministerstvo dopravy ČR, odbor
infrastruktury a územního
stanovisko bylo vyžádáno
plánování, Praha
Ministerstvo kultury ČR, odbor
stanovisko bylo vyžádáno
památkové péče
Ministerstvo
obchodu

Dne 24. 4. 2014 obdržel Magistrát města
Karlovy Vary stanovisko Magistrátu města
Karlovy Vary, odboru památkové péče, kde se
s navrhovanými úpravami územního plánu obce
Valeč souhlasí. Návrh respektuje podmínky
vydaného
závazného
stanoviska
č.j.
305/OPP/13/Kož ze dne 25. 9. 2013

připomínky nebyly uplatněny

připomínky nebyly uplatněny

průmyslu

a Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci podle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona připomínky.
BEZ PŘIPOMÍNEK
36971/13/31100 ze dne 29. 10.
V obci se nenacházejí výhradní ložiska nerostných nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
2013, doručeno dne 1. 11. 2013
Ložisko nevyhrazeného nerostu je podle ustanovení § 7 horního zákona součástí pozemku,
neschválené prognózní zdroje nejsou územním limitem. S návrhem územního plánu souhlasíme.

Ministerstvo vnitra ČR, odbor
stanovisko bylo vyžádáno
správy majetku, Praha

připomínky nebyly uplatněny

Ministerstvo zdravotnictví ČR,
stanovisko bylo vyžádáno
Praha

připomínky nebyly uplatněny

Ministerstvo životního prostředí
ČR, odbor Péče o krajinu, stanovisko bylo vyžádáno
Praha

připomínky nebyly uplatněny

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 30. 8. 2013 od Magistrátu
odbor výkonu státní správy města Karlovy Vary oznámení (v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování Vyhodnocení: BEZ PŘIPOMÍNEK
IV, Praha
a stavebním řádu) projednávání návrhu Územního plánu Valeč se žádostí o stanovisko. Zákonné poddolované území Valeč č.
zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 50 odst. 2 respektováno
1819/530/13; 61223/ENV/13 ze

847

je
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dne 26. 9. 2013, doručeno dne 27. stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988 , konkrétně
9. 2013
z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odts. 3 zákona č.
62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů územního
plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je stanovena v §
15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o geologických pracích.
K předmětnému návrhu zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV nemá připomínek, neboť je poddolované území
Valeč č. 847 (viz. mapa Geofondu ČR „Mapy poddolovaných území“, list č. 11-24) v řešeném území
respektováno.
Obvodní báňský úřad pro území
stanovisko bylo vyžádáno
Karlovarského kraje

připomínky nebyly uplatněny

Státní pozemkový úřad

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

Správa CHKO Slavkovský les,
Mariánské lázně

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

Státní úřad pro
bezpečnost

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro
stanovisko bylo vyžádáno
Karlovarský kraj

připomínky nebyly uplatněny

jadernou
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Česká republika - Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sděluje,
– Ministerstvo obrany,
Vojenská
ubytovací
a že obdržela žádost o projednání návrhu územního plánu Valeč.
stavební správa, Praha
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno
MOCR 32119-2/69585 – ÚP/2013 h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních
– 7103/44 ze dne 13. 9. 2013,
předpisů.
doručeno dne 16. 9.2013
ČR

Česká republika - Ministerstvo obrany, jejíž jménem jedná Ing. Aleš MECNER, ředitel Vojenské BEZ PŘIPOMÍNEK
ubytovací a stavební správy Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č.219/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011,
částka 16
souhlasí
s předloženým „Návrhem územního plánu Valeč“.

SOUSEDNÍ OBCE:
Obec Verušičky

Vzhledem k tomu, že VUSS Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a
zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD
stanovisko
bylo vyžádáno
připomínky nebyly uplatněny
připomínek.

Obec Vrbice

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

Město Vroutek

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

Obec Lubenec

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

Vojenský újezd Hradiště

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:
Krajský úřad Karlovarského Stanovisko krajského úřadu - správního orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu
kraje, odbor regionálního Valeč, ORP Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj
rozvoje
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 20. 9. 2016 žádost o
1174/RR/16 ze dne 18. 10. 2016 stanovisko k návrhu Územního plánu Valeč (dále jen „ÚP“), s podkladem: „Návrh Územního plánu
doručeno dne 21. 10. 2016
Valeč - vyhodnocení výsledků projednání ÚP Valeč po společném jednání, které se konalo dne 26. 9.
2016 - stanoviska dotčených orgánů, Územní plán Valeč -vyhodnocení připomínek uplatněných v
souladu s ust. § 50 odst. 3“, zpracovaného pořizovatelem dne 25. 5. 2016, návrh ÚP měl již zdejší úřad
k dispozici ve svém archivu.

Vyhodnocení: Pořizovatel bere na vědomí níže
uvedené připomínky k návrhu ÚP Valeč a
respektuje
bod č. 2 Posouzení souladu návrhu ÚP
- úpravu návrhu ÚP Valeč dle aktualizace č. 1
Politiky územního rozvoje ČR (dále jen
„A1PÚR“)
- úpravu

návrhu

z hlediska

zapracování
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Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení úřadu územního
plánování (dále jen „pořizovatel“), pořizuje ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„stavební zákon“), na žádost obce Valeč.

koridoru veřejně prospěšné stavby (dále
jen „VPS“) E.04 – Vedení VVN 400 kV –
propojení TR Vítkov – TR Vernéřov bez osy,
nikoli trasa; koridor je ZÚR vymezen v šířce
200 m, a bude opraven i text výroku a
odůvodnění ÚP ohledně této VPS

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, zmocněný ust. § 7 odst. 1 písm.
g), a ust. § 178 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust.
- úpravu návrhu z hlediska VPS P.02 Dlouhá
§ 50 odst. 7 stavebního zákona, vydává v přenesené působnosti stanovisko krajského úřadu Ves – Žlutice – Chyše (jako upřesnění P.02 –
správního orgánu územního plánování k návrhu ÚP a k obdrženému podkladu.
napojení vedení plynovodu ze správního
území obce Lubenec, napojení na VTL
1. Základní údaje:
plynovod u Drahonic, tuto VPS vymezuje
Záměr na pořízení ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Valeč dne 13. 6. 2011. Upravené zadání ÚP
ZÚR jako koridor v šířce 200 m.
bylo zastupitelstvem obce schváleno dne 6. 9. 2012. Společné jednání o návrhu ÚP proběhlo dne 26.
bod č. 3 Požadavky
9. 2013.
Projektantem ÚP je Ing. arch. Alexandra Kasková, aut,. arch., Karlovy Vary.
 v úvodním odstavci návrhu ÚP je potřeba
Návrh ÚP byl zpracován ve 12/2012, v 03/2013 bylo zpracování hodnocení vlivu koncepce na životní
opravit chybný odstavec stavebního zákona:
prostředí, v 07/2013 bylo zpracováno hodnocení vlivu koncepce na území NATURA a na udržitelný
„…§ 43 odst. 3 stavebního zákona…“, na
rozvoj území.
správný odstavec: „…§ 43 odst. 4 stavebního
ÚP navrhuje mimo jiné:
zákona…“.
Historická struktura zástavby obce Valeč i v jednotlivých sídlech bude zachována, náves v každém
sídle bude respektována jako veřejné prostranství. Sídlo Valeč se bude nadále rozvíjet jako polyfunkční  za citovanou prováděcí vyhlášku č. 500/2006
Sb., je potřeba doplnit dovětek: „…, v
obslužná obec, zajišťující obyvatelům podmínky pro bydlení, služby, rekreaci a přiměřené pracovní
platném znění…“, s ohledem na účinnou
příležitosti, a podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.
novelizaci této vyhlášky.
ÚP navrhuje v sídlech jak plochy občanské vybavenosti, bydlení, tak plochy smíšené obytné, a v sídle  u obsahu textové části výroku ÚP je nutno
Jeřeň také plochy výroby a skladování, a plochy smíšené výrobní. ÚP vymezuje také systém sídelní
upravit obsah dle aktuální Přílohy 7 vyhl. č.
zeleně (veřejné zeleně).
500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ÚP zohledňuje ve svém řešení městkou památkovou zónu Valeč, i krajinnou památkovou zónu
včetně označení kapitol písmeny dle
Valečsko. Ovocné sady u Valče budou rozšířeny, stromořadí obnovena. Dálkové průhledy ze
vyhlášky, přičemž články, které nebudou
zámeckého parku budou zachovány.
naplněny budou ponechány, a v textu bude
Prostupnost krajiny je řešena sítí obslužných komunikací a obnovením vybraných polních cest. ÚP také
uvedeno, že ÚP tuto záležitost neřeší, či
navrhuje cyklistické trasy a naučné stezky. V kulturní krajině je navržen územní systém ekologické
např. že kompenzační opatření nejsou
stability, včetně opatření ke zvýšení retence v území a vodních ploch, a protierozních opatření.
navrhována, apod.. Taktéž u obsahu
ÚP nenavrhuje vytváření nových samot či izolované zástavby.
odůvodnění ÚP.
Umístění fotovoltaických panelů ÚP umožňuje na střechy nebo fasády staveb, ale jen mimo území
 na str. 4 textové části výroku ÚP je nutno z
městské památkové zóny Valeč.
obsahu ÚP vypustit: „ n) Vymezení staveb
2. Posouzení souladu návrhu ÚP a předložených podkladů z hlediska koordinace využívání
nezpůsobilých pro zkrácené řízení podle §
území s ohledem na širší územní vztahy, a souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění
117 odst. 1 stavebního zákona“, včetně
Aktualizace č. 1 (A1PÚR), a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami
příslušné kapitoly na str. 71, vzhledem k
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územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR):
Na základě předložených podkladů zdejší úřad sděluje, že k má níže uvedené připomínky.

tomu, že již není podle dnes platné právní
úpravy obsahem ÚP.

 kapitolu g) na str. 60 a dalších ÚP je nutno
Upozorňujeme, že Vládou ČR byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen
aktualizovat podle ustanovení § 101
„A1PÚR“), pořizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, která je závazná od 17. 4. 2015 (viz
stavebního zákona.
metodické sdělení MMR:
 pořizovatel doplní kapitolu a) na str. 73
http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439d
odůvodnění ÚP: „Postup při pořízení
a30bd06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf,
územního plánu“.
aPÚR je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR (odkaz:

v kapitole e) na str. 83, odůvodnění ÚP,
http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892eprojektantka doplní první část kapitoly, tj. část
9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf ).
vyhodnocení souladu (koncepce řešené v
ÚP bude před zahájením řízení o ÚP a jeho veřejným projednáním upraven dle A1PÚR.
ÚP) s požadavky zvláštních právních
předpisů, tj. všech právních předpisů
Dále požadujeme, aby upřed zahájením řízení o ÚP a konáním veřejného projednání byl do úpravy
upravujících obsah ÚP mimo stavební zákon
ÚP zapracován koridor veřejně prospěšné stavby (dále jen „VPS“) E.04 – Vedení VVN 400 kV - bude doplněno projektantkou před
propojení TR Vítkov - TR Vernéřov bez osy, nikoli trasa; koridor je ZÚR vymezen v šířce 200 m, a
zahájením řízení o ÚP.
bude opraven i text výroku a odůvodnění ÚP ohledně této VPS.
Taktéž u VPS P.02 Dlouhá Ves - Žlutice - Chyše (jako upřesnění P.02 - napojení vedení plynovodu ze
správního území obce Lubenec, napojeného na VTL plynovod u Drahonic), tuto VPS vymezuje ZÚR
jako koridor v šířce 200 m. (Je to řešení napojení Valče, Jeřeně, Kostrčan, a Nahořečic na VTL
plynovod, které bylo prověřeno při zpracování návrhu ÚP.)
Zároveň Vás informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „A1ZÚR“). Dokumentace je v současné době k nahlédnutí na
webových
stránkách
Karlovarského
kraje
(odkaz:
http://www.krkarlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ).
Projednávání A1ZÚR je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním
ÚP, bude ÚP uveden do souladu s ní.
3. Požadavky: (zdejší úřad je uplatňuje na základě ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 171 stavebního zákona - ustanovení o
státním dozoru ve věcech územního plánování)
 v úvodním odstavci návrhu ÚP je potřeba opravit chybný odstavec stavebního zákona:
 „…§ 43 odst. 3 stavebního zákona…“, na správný odstavec: „…§ 43 odst. 4 stavebního
zákona…“.
 za citovanou prováděcí vyhlášku č. 500/2006 Sb., je potřeba doplnit dovětek: „…, v platném
znění…“, s ohledem na účinnou novelizaci této vyhlášky.
 u obsahu textové části výroku ÚP je nutno upravit obsah dle aktuální Přílohy 7 vyhl. č.
500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně označení kapitol písmeny dle vyhlášky,
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přičemž články, které nebudou naplněny budou ponechány, a v textu bude uvedeno, že ÚP
tuto záležitost neřeší, či např. že kompenzační opatření nejsou navrhována, apod.. Taktéž u
obsahu odůvodnění ÚP.
na str. 4 textové části výroku ÚP je nutno z obsahu ÚP vypustit: „ n) Vymezení staveb
nezpůsobilých pro zkrácené řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona“, včetně příslušné
kapitoly na str. 71, vzhledem k tomu, že již není podle dnes platné
právní úpravy obsahem ÚP.
kapitolu g) na str. 60 a dalších ÚP je nutno aktualizovat podle ustanovení § 101
stavebního zákona.
pořizovatel doplní kapitolu a) na str. 73 odůvodnění ÚP: „Postup při pořízení územního
plánu“.
v kapitole e) na str. 83, odůvodnění ÚP, projektantka doplní první část kapitoly, tj. část
vyhodnocení souladu (koncepce řešené v ÚP) s požadavky zvláštních právních předpisů, tj.
všech právních předpisů upravujících obsah ÚP mimo stavební zákon - bude doplněno
projektantkou před zahájením řízení o ÚP.

Krajský úřad Karlovarského Sdělení ke stanovisku krajského úřadu - správního orgánu územního plánování dle § 50 odst. 7
kraje, odbor regionálního stavebního zákona vydaného k návrhu Územního plánu Valeč, ORP Karlovy Vary, okres Karlovy
rozvoje
Vary, Karlovarský kraj - oprava administrativní chyby
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, sděluje ke stanovisku krajského úřadu
1322/RR/16 ze dne 24. 10. 2016,
- správního orgánu územního plánování vydaného dle § 50 odst. 7 stavebního zákona k návrhu
doručeno dne 25. 10. 2016
Územního plánu Valeč, pod č. j.:1174/RR/16 ze dne 18. 10. 2016, že došlo při psaní k administrativní
chybě v prvním odstavci stanoviska, ve kterém je uveden chybný letopočet, a opravujeme jej takto:
„Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 20. 9. 2016 žádost o
stanovisko k návrhu Územního plánu Valeč (dále jen „ÚP“), s podkladem: „Návrh Územního plánu
Valeč - vyhodnocení výsledků projednání ÚP Valeč po společném jednání, které se konalo dne 26. 9.
2013 - stanoviska dotčených orgánů, Územní plán Valeč - vyhodnocení připomínek uplatněných v
souladu s ust. § 50 odst. 3“, zpracovaného pořizovatelem dne 25. 5. 2016, návrh ÚP měl již zdejší úřad
k dispozici ve svém archivu.“
Společné jednání se konalo dne 26. 9. 2013 jak je správně uvedeno v odstavci: „1. Základní údaje: …“,
vydaného stanoviska.

Vyhodnocení: Pořizovatel bere na vědomí
opravu administrativní chyby k č.j.: 1174/RR/16
ze dne 18. 10. 2016 z hlediska prvního odstavce
stanoviska, ve kterém je uveden chybný
letopočet.

OBEC PRO, KTEROU JE POŘIZOVÁNO:
Obec Valeč,
Kubařem

zastoupené

J. Připomínky obce Valeč k ÚP Valeč
Vyjádření obce Valeč k návrhu Územního plánu Valeč, který se skládá z textových a grafických částí
dle níže uvedeného obsahu:
ze dne 11. 10. 2013, doručeno
a) Textová část Územního plánu VALEČ.
dne 14. 10. 2013
b) Grafická část Územního plánu VALEČ.

Ad 1) ÚP Valeč doplnit
připomínce nevyhovuje
1.1. Zpracování regulačního plánu nebylo
žádným dotčeným orgánem v rámci řešení
návrhu ÚP Valeč požadováno
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1.

ÚP Valeč DOPLNIT
1.1. Zpracovat regulační plán obce Valeč, který nahradí původní regulativy. Doplnit textovou část.
2. V ÚP Valeč CHYBÍ
2.1. Doplnit hranice
a) Hranice MPZ (městské památkové zóny), není shodná s hranicí zastavěného území, navíc na
jihu je zakreslena chybně (opravit). Tečkovaná a plná čára, modrá.
b) Hranice ptačí oblasti PO Doupovské hory. Nepokrývá totiž beze zbytku celý katastr Valče.
Ptačí oblast nezasahuje cíp katastru Nahořečice směrem k Lubenci,
c) EVL Doupovské hory
d) KPZ Valečsko (Krajinná památková zóna Valečsko)
2.2. Doplnit názvy potoků (pokud existují)
a) Potok protékající od S k J Velkým Hlavákovem
b) Potok pramenící na katastru Velkého Hlavákova a druhé rameno – potok protékající Bělou
spojující se do jednoho toku nad Hamerským domem, protékající kolem RD Lafaty, dále
protékající Kostrčany a tekoucí pod Nahořečicemi
c) Mlýnecký potok pramenící 2 km od hranic katastru Valče ve VVP Hradiště a protékající
východně pod Valčí s přítoky
d) Jižně pod Valčí pod Kumpoltem
e) Dvěma přítoky z Jeřeně a jedním za Jeření (skutečně pramení u silnice?).
2.3. Doplnit cesty IV. třídy a „páteřní“ polní cesty
Cesty zajišťují průchodnost v jednotlivých katastrech a cesty (ulice) zajišťují průchodnost
obytnou částí obce, průjezdnost pro hasiče, sanitní vozy, průchodnost k prostorám společného
užívání, apod.
Zrušená stará, dříve hlavní cesta na Novou Ves (opravit). Jde o nejbližší přístup k plánované
BV, k východní části rozvojového území, biokoridoru, event. k arboretu, k odpočinkové zóně a
bývalému koupališti. Navíc cesta zajišťuje přístup do sadů východně nad obcí Valeč, kde bude
mimo jiné řešena prostupnost na celém území.
2.4. Doplnit C1 – Vodní hospodářství – zásobování vodou
Doplnit o existující, ale nevyznačené prameny.
Překontrolovat zakreslení vodních toků, místy přerušovány, někde i chybí (kupř. u Mlýneckého
potoka).
Mlýnecký potok v ÚP Valeč řešit komplexně včetně ohrožení záplavami a odstranění přítoku
do koupaliště a navazujícího rybníka, který je z tohoto důvodu bez vody. Naopak odstranit nádrž
(obdélníkový rybník) se zakreslenými dvěma přítoky. Mimo jiné by se tím prostor stal méně
průchodným.
3. V ÚP VALEČ NÁVRH KE ZRUŠENÍ
Vypustit: Z1, Z2, Z3, Z6, Z7
Z4 přehodnotit eventuelně zrušit
Z5 (RZ) zrušit; připojit k navrhované rekreační ploše pod hasičskou nádrží, se stejnou náplní

Ad 2) v ÚP Valeč chybí
2.1. Doplnění hranic - připomínce se
vyhovuje
a)
Pořizovatel bere na vědomí prověření
hranice MPZ v návrhu ÚP Valeč
b)
Pořizovatel bere na vědomí prověření
hranice ptačí oblasti Doupovské hory
v návrhu ÚP Valeč dle platných ÚAP
c)
Pořizovatel bere na vědomí prověření
hranic EVL Doupovské hory v návrhu ÚP
Valeč dle platných ÚAP
d)
Krajinná památková zóna bude v tomto
smyslu upravena dle platných ÚAP
2.2. Doplnit názvy potoků (pokud existují) připomínce se nevyhovuje
Uvedené body a, b, c, d, e jsou nad rámec
územního plánování. Územní plán je dokument,
který obecně vymezuje funkční využití ploch
s rozdílným způsobem využití, určuje převažující
účel využití, nepřípustné využití, podmíněné
přípustné využití a stanovuje podmínky
prostorového využití.
2.3. Doplnit cesty IV. třídy a „páteřní“ polní
cesty - připomínce se vyhovuje částečně
K této skutečnosti lze zkonstatovat, že obec
Valeč musí tyto informace o cestách IV. třídy a
„páteřní“ polní cesty předat zpracovateli
územního plánu Valeč (Ing. arch. A. Kaskové).
2.4. Doplnit C1 – Vodní hospodářství –
zásobování vodou - připomínce se
vyhovuje částečně
Obec Valeč, musí k této skutečnosti předat
zpracovateli územního plánu Valeč (Ing. arch. A.
Kaskové) nevyznačené prameny v odpovídající
přesnosti (S-JTSK).
Ad 3) V ÚP Návrh na zrušení
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4.

5.

6.

(KP, Nsr).
Plochy změn v krajině:
K3, K4 – vysvětlit vzletové a přistávací plochy, event. odstranit.
Zdůvodnění: Zachovat urbanistické řešení italských architektů venkova, barokního městečka
Valeč. Navíc naprosto neekonomické řešení viz výkresy zavádějící sítě (plyn, elektřina, voda,
…).
Návrh: Nejdříve využít zástavby proluk a BV uvnitř obytného centra obce Valeč. Využít přes 30
možností BV. Teprve potom je možno uvažovat o změnách (doplnění) územního plánu.
V ÚP VALEČ NÁVRH K PROJEDNÁNÍ
V textové části Kasková A.: Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Valeč na udržitelný rozvoj
území, Karlovy Vary, 2013 je uvedeno:
 MPZ je do MPZ zapracována.
 Krajinná památková zóna zapracována.
 Archeologická naleziště jsou do ÚP zapracována.
 NRBK K45 Pustý zámek – K53 je zapracováno a zohledněno.
 Památné duby, Valeč je zapracováno.
 Poddolovaná území. Jsou vyznačena?
 Koncepce CO? Jaké jsou zájmy vojenského újezdu Hradiště a jak jsou zapracovány do
ÚP? OÚ Valeč žádá projednání.
Dále projednat a doplnit:
 o úpravy veřejného prostranství ve Velkém Hlavákově a Trhového náměstí Valeč.
 Pro obec s významným potenciálem pro turistický ruch by mělo být na letní aktivity
zajištěna možnost koupání (pro koupaliště je odstraněn přítok Mlýneckého potoka).
Dále upřesnit a přeformulovat, nebo odstranit:
4D. Případné vyhodnocení vlivů zjištěných v doplňujících průzkumech a rozborech (str. 7 – 9)
2. – plochy výroby
Text poslední dva řádky: K4, K3…s bohatými možnostmi výstavby nesouvisejících přímo se
zemědělstvím, viz textová část ÚP kap. F 14! Vysvětlit, upřesnit včetně odkazu na textovou část.
DOPORUČENÍ PRO ÚP VALEČ
Přihlédnout k pozoruhodné shodě připomínek vzešlých z
 Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Valeč na životní prostředí – SEA,
 Připomínek vyjádřených Magistrátem města Karlovy Vary, oddělení památkové péče,
 Připomínek předložených obcí Valeč (viz toto podání a jeho podrobnější verze, která je
připravena pro jednání s Ing. arch. Kaskovou).
Doporučujeme plně respektovat zpracovanou SEA a Magistrátu města Karlovy Vary –
oddělení památkové péče.
Z hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy NATURA 2000 převzít hranice EVL Doupovské
hory, ptačí oblasti PO a NATURA 2000.
DROBNÉ TECHNICKÉ PŘIPOMÍNKY

a)

Obec Valeč požaduje vypustit z návrhu
ÚP Valeč zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3,
Z6, Z7.
AKCEPTOVÁNO POŘIZOVATEL BERE
NA VĚDOMÍ
b) Obec Valeč požaduje zrušit zastavitelnou
plochu Z4 z návrhu ÚP Valeč.
AKCEPTOVÁNO POŘIZOVATEL BERE
NA VĚDOMÍ
c) Obec Valeč požaduje zrušení zastavitelné
plochy Z5 (RZ) v návrhu ÚP Valeč.
Požaduje
danou
plochu
připojit
k navrhované rekreační ploše pod
hasičskou nádrží, se stejnou náplní (KP,
Nsr).
AKCEPTOVÁNO POŘIZOVATEL BERE
NA VĚDOMÍ
d) Obec Valeč požaduje eventuelní zrušení
ploch změn v krajině K3 a K4 v k.ú. Valeč
z návrhu ÚP Valeč.
Obec Valeč požaduje vysvětlení vzletových
a přistávacích ploch.
AKCEPTOVÁNO POŘIZOVATEL BERE
NA VĚDOMÍ
Ad 4) V ÚP Valeč návrh k projednání
- Návrh ÚP Valeč respektuje, výše uvedené
- Městkou památkovou zónu, Krajinnou
památkovou zónu, Archeologická naleziště,
NRBK K45 Pustý zámek – K53, památné
duby, poddolovaná území
- Požadavek je mimo možnou podrobnost
územního plánu. Územní plán není institut,
který by řešil koncepci civilní obrany
v návaznosti na zájmy vojenského újezdu
Hradiště.
Územní plán je dokument, který obecně
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6.1. Zvážit barevnost ploch W – voda a NP plochy přírodní (příliš podobné), navíc NP je současně
zkratka pro NP – nadzemní podlaží.
6.2. Technická infrastruktura
VT2 – VT20 voda
VT21 – VT33 kanalizace splašková
VT35 – VT53 plynovod
Vše vyznačeno shodnou červenou barvou. Nepřehledné. Doporučujeme barevně odlišit.
6.3. V zájmu zpřehlednění a čitelnosti „Návrhu ÚP Valeč“ výrazně doplnit přehled zkratek.
Podklad k demografickému vývoji obce Valeč
(http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm)

vymezuje funkční využití ploch s rozdílným
způsobem využití, určuje převažující účel
využití, nepřípustné využití, podmíněné
přípustné využití a stanovuje podmínky
prostorového využití.
Požadavek je mimo možnou podrobnost
územního plánu. Územní plán není institut,
který by řešil samotné úpravy veřejného
prostranství.
Územní plán je dokument, který obecně
vymezuje funkční využití ploch s rozdílným
způsobem využití, určuje převažující účel
využití, nepřípustné využití, podmíněné
přípustné využití a stanovuje podmínky
prostorového využití.
Úkolem územního plánování není
posuzování konkrétních záměrů. To
přísluší dalším řízením dle stavebního
zákona, územnímu řízení.
- Požadavek je mimo možnou podrobnost
územního plánu. Územní plán není institut,
který by řešil funkčnost koupaliště v obci.
Územní plán je dokument, který obecně
vymezuje funkční využití ploch s rozdílným
způsobem využití, určuje převažující účel
využití, nepřípustné využití, podmíněné
přípustné využití a stanovuje podmínky
prostorového využití.
Ad 5) pořizovatel bere na vědomí doporučení
od obce Valeč
a) Plně respektovat Vyhodnocení vlivů návrhu
územního plánu Valeč na životní prostředí
– SEA, vydané RNDr. Janem Křivancem
v březnu roku 2013.
b) Pořizovatel
respektuje
stanovisko
Magistrátu města Karlovy Vary – oddělení
památkové péče a zároveň veškeré došlé
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stanoviska a připomínky k návrhu ÚP
Valeč.
Ad 6) pořizovatel bere na vědomí technické
připomínky obce Valeč k návrhu ÚP.
Tyto připomínky budou, předány zpracovatelce
ÚP Valeč - Ing. arch. A. Kaskové.

OSTATNÍ:

Územní plán Valeč - vyhodnocení připomínek uplatněných v souladu s § 50 odst. 3

Úřad pro civilní letectví,
stanovisko bylo vyžádáno
oddělení letišť, Praha 6

připomínky nebyly uplatněny

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE,
Fakulta architektury – ústav
památkové
péče,
Thákurova 9, Praha

Obec Valeč patří mezi ty mimořádné významné historické urbanistické celky České republiky,
požívající s ohledem ke kulturnímu potenciálu památkové ochrany (Městská památková zóna). Vysoká
urbanisticko architektonická hodnota a výlučná kvalita prostorového uspořádání Valče ve vztahu
k širším krajinářským souvislostem je vyjádřena zahrnutím obce do krajinné památkové zóny, jejímž je
ohniskem. Je zapotřebí zdůraznit, že kromě zmiňované hodnoty urbanistické skladby obce (nesmíme
samozřejmě také opomenout mimořádné hodnoty zámeckého areálu a celé řady vynikajících
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav
historických staveb, tvořících pozoruhodné intaktní a monumentální architektonicko-urbanistický
Girsa ze dne 14. 10. 2013,
soubor), je Valeč charakteristická minimální narušeností choulostivých partií na okraji historických
doručeno dne 14. 10. 2013
hranic intravilánu ve vztahu k okolní krajině. Díky absenci pauperitní zástavby periferního charakteru (a
tedy i díky dosavadní nedotčenosti soudobou standardní heterogenní zástavbou bytového charakteru)
– je Valeč příkladem unikátní, a tedy o to více ochrany hodné situace. Těmto závažným skutečnostem
(svébytným podmínkám) je nezbytné plně podřídit perspektivní úvahy o rozvoji obce, přičemž při
plánování jakýchkoliv aktivit v této vzácné lokalitě je nezbytné postupovat s maximální rozvahou.

Vyhodnocení:
připomínce se vyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
ÚP Valeč respektuje ve svém návrhu Městskou
památkovou zónu, která byla prohlášena
vyhláškou ministerstva kultury č. 476/1992 Sb.,
ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení historických
jader vybraných měst za památkové zóny.

Josef Úlehla, Náměstí 33, Valeč

Ad 1) připomínce se nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Návrh ÚP Valeč ve svých závazných
podmínkách u ploch smíšeného nezastavěného
území rekreační nepobytové (NSr) určuje
způsoby hlavního využití, přípustné využití,
podmínečně přípustné využití a nepřípustné
využití.
Ad 2) Valeč

Vážení, dovolím si přidat ještě tento narychlo spíchnutý dodatek ke svým připomínkám, která
předkládám dnes.
ze dne 14. 10. 2013, doručeno dne
1. Při zvažování navrácení vodních ploch a nepobytového rekreačního území s plovárnou pod
14. 10. 2013
Valečské náměstí, zohlednit informaci obyvatel, že původní vodní plochy byly zrušeny, protože
obec sužovali komáři a obyvatelé trpěli četnými infekčními onemocněními a dnou, někteří trpí
následky dodnes. Neumím si na to udělat vlastní názor, jenom zaznamenávám zde vznesenou
připomínku.
2. Zde jsou některé další problematické plochy ve Valči k zvážení:
Z8 – navrhuje zástavbu tam, kde nebyla; dá se skloubit se sousední navrhovanou rekreační
zónou?
Z12 – podmáčený vlhký pozemek nevhodný pro stavu bydlení, z poloviny sahá mimo intravilán.
Z16 a P1 – složité území s velkým významem, prostor mezi zámkem a návsí, dříve nižší patro
zámku, vyžaduje jemnějšího členění. Bývalé stavby označit jako stavební pozemky? Tady je
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3.

4.
5.

6.
7.

možno hodně zkazit.
Z17 – regulativ nebo jiné omezení by mělo zajistit, aby nevznikla asfaltová nebo jiná plocha.
Parkoviště pro zámek a další akce je potřeba a nevidím lepší místo, ale ještě by to stálo za
promyšlení.
P1 – viz Z16.
Valeč. PV kolem kostela by se snad mohlo trochu zazelenat.
Valeč. V řadě ploch na východ od náměstí a na východ od ulice ke hřbitovu nejsou vyznačeny
uličky (průchody), jejichž znovuotevření je důležité pro rozvoj rekreační zóny pod náměstím i
vůbec pro prostupnost obce. To platí i snad o všech dalších současných a historických uličkách.
Valeč. Zvážit zda nějak nevtělit do plánu, že tři oblasti jsou – mají být nějak útlumové.
a) Paneláky
b) OS – na západ od zámku – zachovat ale nerozvíjet
c) Areál CO – také by možná měl být spíše tlumen než rozvíjen
Jeřeň
Výrazně zvětšení zastavěné plochy v krásné osadě v samém středu krajinné památkové zóny a
těsném sousedství Valče se mi zdá fakt hodně mimo. Osada slouží výhradně k rekreaci a bydlení
a i stávající plochy VS nejsou využívány. Navíc vytváření nových areálů VS a VZ za okolností, kdy
ve všech okolních obcích jsou chátrající a nevyužívané zemědělské objekty nebo areály mi přijde
fakt nesmyslné.
Z23 – mimo intravilán.
P3 a Z20 – ještě zvážit, zda se tím nenarušuje historické členění obce. I zde platí, že potřebnost
vytváření nového bydlení neodpovídá prázdným domům a volným stavebním parcelám
v sousední Valči.
Kostrčany
Všechny rozvojové stavební plochy jsou mimo intravilán a uvnitř (nevyznačené) Krajinné
památkové zóny s výjimkou části Z33
Nahořečice
Zde může být průběh hranice Krajinné památkové zóny sporný, ale ze slovního popisu ve
vyhlášce by mělo být jasně vyplývat, že Z35, Z36 a R1 pronikají do Krajinné památkové zóny a
jsou také mimo intravilán. Zde je patrné, jak užitečné by bylo bývalo nejdříve jasně vyznačit
Krajinnou památkovou zónu a jiné limity území a pak teprve vytvářet návrhy změn.
Velký Hlavákov je zřetelně mimo Krajinnou památkovou zónu a musím přiznat, že situaci tam
zatím znám jen okrajově, ale nedovedu si představit, že demografická situace tam, vyžaduje tak
významné rozšíření ploch k bydlení Z40 v intravilánu, Z39 a R3 mimo intravilán.
V souvislosti s diskusí kolem ploch změn v krajině K3 a K4 a dalších bych rád poukázal na
možnost využít územního plánu k usměrnění zemědělské činnosti a vůbec údržby krajiny
v Krajinné památkové zóně. Roztříštěnost ploch K3 a K4 souvisí se způsobem vzniku návrhu.
Zdá se, že zpracovatelka více méně mechanicky zanášela do návrhu jednotlivé podněty
zejména „investorů“ jak ona říká a ona ani nikdo jiný se příliš nezamýšlel nad „nějakým celkovým

Zastavitelná plocha Z8 – připomínce se
nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Obec Valeč, požaduje ponechat stávající
funkční využití zastavitelné plochy Z8. Funkční
využití území zastavitelné plochy Z8 je určena
jako plochy – bydlení v rodinných domech, tato
plocha přímo navazuje na stávající plochu
funkčního využití bydlení. Dotčené orgány
s výše uvedenou zastavitelnou plochou
souhlasí.
Zastavitelná plocha Z12 – připomínce se
nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Obec Valeč, požaduje ponechat stávající
funkční využití zastavitelné plochy Z12. Funkční
využití území zastavitelné plochy Z12 je určena
jako plochy smíšené obytné - městské, tato
plocha přímo navazuje na stávající plochu
funkčního využití bydlení. Dotčené orgány
s výše uvedenou zastavitelnou plochou
souhlasí.
Zastavitelná plocha Z16 – připomínce se
nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Obec Valeč požaduje ponechat stávající
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koncepčním řešením“. Nabízí se zde ovšem opačná možnost: v územním plánu upravit způsob
činnosti v krajině tak, aby byl příznivý pro Krajinnou památkovou zónu a další limity. Chceme mít
v krajině zarůstající sady měnící se v džungli? Opravdu je nejvíc v souladu s krajinnou
památkovou zónou, když krajina je téměř bez lidí? Chceme v Krajinné památkové zóně rychle
rostoucí energetické byliny a dřeviny? Možná, že původní a rozumným způsobem ano. Nové a
velkoplošným způsobem ne? Chceme vůbec velké monokulturní zemědělství plochy v Krajinné
památkové zóně? Opravdu to odpovídá barokní krajině? Je to hodně otázek a mnohé z nich jsou
těžké. Důležité je, aby limity – třeba přísné byly uplatňovány spravedlivě na všechno, nikoli jen
selektivně proti třeba zrovna neoblíbeným.
8. Cesty a uličky. Začal jsem s tím někdy v roce 2011. Svůj podnět pro územní plán z 26. 8. 2011
přikládám. I v dalších upřesněních jsem se pokoušel vysvětlit, že není v mých silách a nyní
dodávám, že to není ani v silách, širší občanské aktivity ve Valči dodat zpracovatelce přesný
nákres všech historických cest a uliček a nových cest pěších, cyklo, naučných, turistických,
koňských, pro běh a lyže… To je úkol, který by si snad měl na sebe vzít zpracovatel nebo vedení
obce nejlépe ve spolupráci. Přikládám ještě jeden návrh turistické trasy. Jsem přesvědčen, že
krajinné památkové zóně patří to, aby krajina byla průchodná, a k městské památkové zóně patří
to, aby město bylo průchodné. Budeme-li turisty nutit k tomu, aby se prošli po hlavní ulici/silnici
sama zpátky, zahazuje potenciál zpracovaného území. Tohle je důležité!!
9. Podle mě téměř všechny „regulativy“ vyžadují prověření. Věci jako velkokapacitní chov drůbeže a
vodního ptactva, fotovoltaické elektrárny, prodejní areály do 2000 m2 a podobně by se tam asi
moc vyskytovat neměly.
10. Izolovaná zástavba v krajině. V obci jsou ještě pamětníci, kteří si pamatují větší množství
zaniklých staveb v okolí. Samozřejmě se vede spor mezi „obránci“ a budovateli. Já, kdybych to
musel rozhodovat, bych asi hlasoval za „obránce“, ale myslím, že když vyloučíme úplně krajní
stanoviska – plošné a rozsáhle zastavování na straně jedné a nic, nic, nic za žádnou cenu na
straně druhé a přijmeme, že každý zásah musí být omezený, zdůvodněn, promrskaný, možná by
se našla cesta k řešení rozvíjejícímu hodnotu Krajinné památkové zóny a dalších hodnot
řešeného území a rozvíjející krásnou, lidskou krajinu – nikoliv divočinu pro prohlížení, když jí
projíždíme autem od jedné zajímavosti k druhé.
11. Závěrem bych se chtěl omluvit za ty haldy připomínek, ale fakt si myslím, že dosavadní úroveň
postupu územního plánu neodpovídá důležitosti, kterou dokument pro Valeč má, a že se nám
zatím nepodařilo mezi většinou zúčastněných stran dosáhnout plodné spolupráce. V této fázi
přípravy nového územního plánu se zdá, že bychom se mohli probudit a ve zbytku cesty
územního plánu mu věnovat větší péči a navíc při tom i dosti široce spolupracovat. Za sebe
nabízím všem zúčastněným, kteří si třeba tohle přečtou přímou spolupráci, nabízím jim pro
přípravu územního plánu využít Valečský týdeník, a zvu je k účasti na některé z Hovoren, které se
konají pravidelně každý pátek. Hostům poskytneme dostatek prostoru. Spojme se, abychom o
tomhle kousku mohli zpívat: „A to je ta krásná země.“

funkční využití zastavitelné plochy Z16.
Zastavitelná plocha Z16 je určena jako plocha –
veřejné zeleně – parky (ZV). Tato plocha je
výhradně určena pro parky s přípustným
využitím dle podmínek stanovení pro využití
ploch dle textové části návrhu ÚP Valeč.
Dotčené orgány s výše uvedenou zastavitelnou
plochou souhlasí.
Přestavbová plocha P1 – připomínce se
nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Obec Valeč požaduje ponechat stávající
funkční využití přestavbové plochy P1.
Přestavbová plocha P1 řeší přestavbu
bývalých zemědělských objektů jižně pod
zámkem na plochu smíšenou obytnou (SM).
Výše uvedená plocha je v souladu se závěry
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
Valeč na životní prostředí – SEA a požadavky
dotčených orgánů.
Zastavitelná plocha Z17 – připomínce se
nevyhovuje
Zastavitelná plocha Z17 řeší dopravní
infrastrukturu – silniční (DS).
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Územní plán je dokument, který obecně
vymezuje funkční využití ploch s rozdílným
způsobem využití, určuje převažující účel
využití, nepřípustné využití, podmíněné
přípustné využití a stanovuje podmínky
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prostorového využití.
Úkolem územního plánování není posuzování
konkrétních záměrů. To přísluší dalším řízením
dle stavebního zákona, územnímu řízení.
Ad 3) Jeřeň
Zastavitelná plocha Z23 – připomínce se
nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Pořizovatel posoudil podanou připomínku
z hlediska uplatněných stanovisek a cílů a úkolů
hájených územním plánováním a dospěl
k závěru, že k zařazení zastavitelné plochy Z23
nebyla uplatněna žádná negativní stanoviska.
Výše uvedená plocha je v souladu se závěry
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
Valeč na životní prostředí – SEA a požadavky
dotčených orgánů.
Zastavitelná plocha Z20 – připomínce se
nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Pořizovatel posoudil podanou připomínku
z hlediska uplatněných stanovisek a cílů a úkolů
hájených územním plánováním a dospěl
k závěru, že k zařazení zastavitelné plochy Z20
nebyla uplatněna žádná negativní stanoviska.
Výše uvedená plocha je v souladu se závěry
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
Valeč na životní prostředí – SEA a požadavky
dotčených orgánů.
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Zastavitelná plocha P3 – připomínce se
nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Přestavbová plocha P3 řeší přestavbu
chátrajícího a nevyužívaného území na východě
sídla na plochu bydlení. Pořizovatel posoudil
podanou připomínku z hlediska uplatněných
stanovisek a cílů a úkolů hájených územním
plánováním a dospěl k závěru, že k zařazení
přestavbové plochy P3 nebyla uplatněna žádná
negativní stanoviska. Výše uvedená plocha je
v souladu se závěry Vyhodnocení vlivů návrhu
územního plánu Valeč na životní prostředí –
SEA a požadavky dotčených orgánů
Ad 4) Kostrčany
připomínce se vyhovuje částečně
- krajinná památková zóna Valečsko, bude
v návrhu ÚP Valeč aktualizována dle
platných ÚAP
- územní plán je dokument, který obecně
vymezuje funkční využití ploch s rozdílným
způsobem využití, určuje převažující účel
využití, nepřípustné využití, podmíněné
přípustné využití a stanovuje podmínky
prostorového využití.
- Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
- Pořizovatel posoudil podanou připomínku
z hlediska uplatněných stanovisek a cílů a
úkolů hájených územním plánováním a
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dospěl k závěru, že nebyla uplatněna
žádná negativní stanoviska k výše
uvedenému území Kostrčan. Výše
uvedené území je v souladu se závěry
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
Valeč na životní prostředí – SEA a
požadavky dotčených orgánů.
Ad 5) Nahořečice
připomínce se vyhovuje částečně
- krajinná památková zóna Valečsko, bude
v návrhu ÚP Valeč aktualizována
- územní plán je dokument, který obecně
vymezuje funkční využití ploch s rozdílným
způsobem využití, určuje převažující účel
využití, nepřípustné využití, podmíněné
přípustné využití a stanovuje podmínky
prostorového využití.
- limity
území
vycházejí
z územně
analytických podkladů. Tento požadavek
vychází z ust. § 25 zákona č. 183/2006
Sb., v platném znění. Obsah územně
analytických podkladů vymezený v ust. 4
odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, je je
stanoven v části A přílohy č. 1 k této
vyhlášce.
Ad 6) Velký Hlavákov
připomínce se vyhovuje částečně
- krajinná památková zóna Valečsko, bude
v návrhu ÚP Valeč aktualizována dle
platných územně analytických podkladů
- Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
- Pořizovatel posoudil podanou připomínku
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z hlediska uplatněných stanovisek a cílů a
úkolů hájených územním plánováním a
dospěl k závěru, že nebyla uplatněna
žádná negativní stanoviska k výše
uvedenému území Velkého Hlavákova.
Výše uvedené území je v souladu se
závěry Vyhodnocení vlivů
návrhu
územního plánu Valeč na životní prostředí
– SEA a požadavky dotčených orgánů.
Ad 7) plochy změn v krajině K3 a K4
připomínce se vyhovuje
- dle vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu Valeč na životní prostředí,
zpracované RNDr. J. Křivancem, jsou
plochy změn v krajině K3 a K4
dle návrhu ÚP neakceptovatelnými a
považuje za nutné provést navrhované
úpravy. Na základě tohoto vyhodnocení,
bere pořizovatel na vědomí tyto úpravy
u navrhovaných ploch změn v krajině
K3 a K4.
Ad 8) Cesty a uličky
připomínce se nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Tyto parametry nejsou v podrobnosti
územního plánu, ale územní studie nebo
regulačního plánu.
Ad 9) regulativy ÚP v textové části
pořizovatel bere na vědomí prověření
regulativ
v návrhu
ÚP
Valeč
(např.
velkokapacitní chov drůbeže a vodního ptactva,
fotovoltaické elektrárny, prodejní areály do 2000
m2)
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Ad 10) připomínce se nevyhovuje
Zanést do územního plánu historicky
zastavěné plochy ve volné krajině jako plochy
obytné nebo smíšené obytné
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Důvodem je dostatečný rozsah navrhovaných
zastavitelných ploch, které se jeví z hlediska
dodržování urbanistických zásad výhodnější.
Nebylo předloženo takové zdůvodnění, ze
kterého vyplývá, že návrh na změnu funkčního
využití je z hlediska ochrany zemědělské půdy
nejvhodnější.
Navrhovaný záměr by vyvolal nové nároky na
technickou a dopravní infrastrukturu.
Ad11) připomínce se nevyhovuje
Požadavek je mimo možnou podrobnost
územního plánu.
Územní plán je dokument, který obecně
vymezuje funkční využití ploch s rozdílným
způsobem využití, určuje převažující účel
využití, nepřípustné využití, podmíněné
přípustné využití a stanovuje podmínky
prostorového využití.
Chraňme Krajinnou památkovou zónu Valeč
Připomínka k návrhu Územního plánu Valeč
ze dne 14. 10. 2013, doručeno dne
Nejdůležitější hodnotou území obce Valeč, jejíž ochrana má být v územním plánu přednostně
14. 10. 2013
zakotvena, je jedinečně zachovalá krajina barokní krajina s četnými nemovitými kulturními památkami.
Odhodlání chránit tuto hodnotu je vyjádřeno Městskou památkovou zónou Valeč a Krajinnou
památkovou zónou Valečsko, která je jedinou krajinnou památkovou zónou v Karlovarském kraji a
výrazně přesahuje řešené území i do kraje Ústeckého.
Návrh se slovně k ochraně uvedené hodnoty hlásí, avšak v konkrétních opatřeních na ochranu
zapomíná.
Vzhledem k tomu požadujeme:
 Zrušit rozvojové zastavitelné plochy v krajinné památkové zóně mimo hranice současného

Josef Úlehla, Náměstí 33, Valeč

Připomínce se nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Na základě § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon) v platném znění, postupují
orgány územního plánování ve vzájemné
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zastavěného území
součinnosti s dotčenými orgány chránícími
Nestavět tam, kde stavby nebyly, a naopak obnovit výstavbu v místech proluk a zaniklých veřejné zájmy podle zvláštních právních
izolovaných staveb v krajině (mlýny apod.) – stejné jako u desátého bodu předtím
předpisů. Orgán územního plánování vyhodnotí
 U nových staveb nastavit pravidla respektující známou kompozici původní výstavby
stanoviska dotčených orgánů, které se vyjádřily
 Obnovit historickou síť cest a uliček
k návrhu ÚP Valeč po společném jednání, na
Chraňme Krajinnou památkovou zónu Valeč, podepsalo 40 občanů.
základě těchto stanovisek bude ÚP Valeč
upraven.
Připomínce se nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Připomínce se nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Obec Valeč požaduje ponechat návrh plošného
a prostorového uspořádání území tak jak je
uvedeno v textové části návrhu územního plánu
Valeč - 2012: Nová zástavba bude umisťována
zejména do proluk v ZÚ a dalších dnes
nevyužitých ploch v ZÚ a bude sledovat měřítko
i charakter okolní zástavby. Veškerá zástavba
na území obce Valeč si zachová svůj venkovský
charakter s novými stavbami do 2. NP
s podkrovím.
Připomínce se nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Tyto parametry nejsou v podrobnosti územního
plánu, ale územní studie nebo regulačního
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plánu.
Josef Úlehla, Náměstí 33, Valeč

1) Nejlepší územní plán
ze dne 14. 10. 2013, doručeno dne Valeč si zaslouží nejlepší územní plán, územní plán nejlepší jakosti, plán, který vyhraje cenu za
nejlepší územní plán roku, dílo, které bude dlouho uváděno jako příklad zdařilého územního plánu.
14. 10. 2013
Prosím, nespokojme se v tomto případě s tím, že bude nějak uplácán průměrný plán. Řešené území je
jádrem Krajinné památkové zóny a bohatství zachovalé barokní krajiny je možná jedinou nadějí a určitě
první uskutečnitelnou nadějí Valečska na zlepšení hospodářské situace – v tomto případě výrazným
nárůstem počtu turistů. Proto má územní plán pro Valeč nepoměrně větší význam než ve většině jiných
míst. Výtečný územní plán může zvednout Valeč na cestu k úspěšnému městečku; zatímco špatný
územní plán ji může srazit do bezvýznamnosti, chodby a zmaru.
2) Spolupráce
Územní plán má vznikat spoluprací dotčených stran. Vyzývám všechny zúčastněné, aby se rozhodli
pro spolupráci, která se nebojí vyslovování rozporů, a která chce rozpory překlenovat hledáním řešení,
kde zájmy budou vyvažovány. Věřím, že upřímnou a otevřenou spoluprací můžeme pomoct vzniku
plánu, kde nakonec každý „vyhraje“ více, než když získá své jednotlivé vítězství.
3) Průhlednost
Postup přípravy územního plánu má být průhledný (transparentní). Nejde jen o mechanické dodržení
zákonných požadavků. Jde i o dobrovolné a iniciativné zveřejňování vykonaných i plánovaných kroků a
aktivní snahu zapojit do tvorby plánu, co nejvíce občanů a institucí dotčených územních plánem. Plán,
který bude projednán a pochopen co nejširší okruhem osob bude nesrovnatelné účinnější, než plán,
který si upeče pár pověřených a zasvěcených.
4) Krajinná památková zóna Valečsko
Nejdůležitější hodnotou území obce Valeč, jejíž ochrana má být v územním plánu přednostně
zakotvena, je jedinečně zachovalá barokní krajina s četnými nemovitými kulturními památkami.
Odhodlání chránit tuto hodnotu je vyjádřeno Městskou památkovou zónou Valeč a Krajinnou
památkovou zónou Valečsko, která je jedinou krajinnou památkovou zónou v Karlovarském kraji a
výrazně přesahuje řešené území, i do kraje Ústeckého. Návrh se slovně k ochraně uvedené hodnoty
hlásí, avšak v konkrétních opatřeních na ochranu zapomíná. Vzhledem k tomu požadujeme:
5) Obydlená krajina
Dalším bohatstvím Valče jsou mladí lidé, často mladé manželské páry, kteří se ve Valči už usadili
nebo chtějí usadit k trvalému životu. V obci jim říkáme „osadníci“. Většina z nich už věnuje nebo míní
věnovat podstatnou část svého času a úsilí obhospodařování vlastních pozemků především pro vlastní
potřebu a chtějí hodně být v krajině.
6) „Památkáři“ versus „osadníci“

Ad 1) Nejlepší územní plán - připomínce se
nevyhovuje
Odůvodnění:
Uzemni plán je dokument, který navrhuje
základní koncepci řešení. Základním cílem
územního plánovaní je zajistit trvale udržitelný
rozvoj.
Ad 2) Spolupráce - připomínce se
nevyhovuje
Odůvodnění:
Dle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“) v platném znění, postupují
orgány územního plánování ve vzájemné
součinnosti s dotčenými orgány chránící veřejné
zájmy podle zvláštních právních předpisů.
Orgán územního plánování ve spolupráci
s určeným zastupitelem obce vyhodnocuje
veškeré úkony při pořizování územního plánu.
Uzemni plán je dokument, který navrhuje
základní koncepci řešení. Základním cílem
územního plánovaní je zajistit trvale udržitelný
rozvoj.
Ad 3) Průhlednost - připomínce se
nevyhovuje
Odůvodnění:
Územní plán se pořizuje podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
v platném znění, který určuje postup pořizování
územního plánu. O územně plánovací
dokumentací rozhoduje orgán, který je příslušný
k jejímu schválení tedy zastupitelstvo obce
Valeč.
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V jisté části odborníků zapojených do přípravy územního plánu vyvolává děs a hrůzu z plíživého
zastavění volné krajiny. Poněkud nepřesně tuhle druhou skupinu označuju „památkáři“, i když asi
zahrnuje i třeba nějakého ochránce přírody nebo někoho jiného.
Tuším, že pokud se vydáme na cestu tvorby opravdu vynikajícího územního plánu, rozpor mezi těmito
dvěma skupinami bude nejobtížnější k vyváženému řešení, a že přijaté řešení bude mít pro budoucnost
Valečska téměř stejně vážné důsledky, jako řešení otázky zachování versus zničení Krajinné
památkové zóny. Přesto, že to může být úloha těžká, věřím, že je zvládnutelná; že je možné nalézt
vyvážené a všeobecně přijatelné řešení pro tyto dva pohledy. Moje víra se opírá o poznání toho, že tyto
dvě proti sobě kladené skupiny mají v hloubce mnohé víc společného spolu, než s těmi, kteří na
venkově tak nějak zbyli – ale vlastně je pro ně dost nahodilé, kde zrovna jsou, a s těmi, kteří přistupují
ke krajině kořistnicky.
7) Kdo je pověřený zastupitel?
Zastupitelstvo obce VALEČ určilo zastupitele obce pana Aleše Kubíska pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování územního plánu. V návrhu územního plánu je uvedeno: „Pověřený
zastupitel: Josef Kubař, starosta obce“. Tyhle dvě věci se mi zdají v rozporu.
K určení pana Aleše Kubíska došlo na zasedání zastupitelstva 13. 6. 2011. Zasedání mělo na
programu mimo jiné bod Územní plán. Příslušné usnesení má číslo 47/11. Zápis ze zasedání je možno
nalézt v archivu elektronické úřední desky:
Pokud je mi známo, pověření nebylo nikdy zastupitelstvem změněno.
Zdá se tedy (1), že pan starosta Josef Kubař zastupoval obec v jednáních s pořizovatelem
neoprávněně, v rozporu s usnesením zastupitelstva, a (2) je třeba v návrhu územního plánu nahradit
text „Pověřený zastupitel: Josef Kubař, starosta obce“ nahradit textem „Pověřený zastupitel: Aleš
Kubísek“.
8) Kdo rozhodl o projektantovi?
Možná, že to je podle zákonů a dalších předpisů v pořádku, ale i kdyby tomu tak bylo, postup výběru
projektanta není v souladu s průhledností postupu přípravy územního plánu (viz. 1.3. a 3.3. Ze zápisu
zasedání zastupitelstva 13. 6. 2011, které mělo na programu mimo jiné bod Územní plán, se zdá, že o
osobě projektanta rozhodl pan starosta na základě toho, že projekční kancelář Ing. arch. Alexandry
Kaskové „převzala všechny podklady“ Ing. arch. Jaroslava Jelínka, zpracovatele předchozího
územního plánu. Předpokládám, že jednání všech zúčastněných bylo zcela pořádku, ale požadavek
průhlednosti podle mě znamená, že řádnost by neměla být předpokládána, ale měla by být
jednoznačně zřejmá. Jednoznačně zřejmým způsobem, jak přidělovat veřejné zakázky takovým
způsobem, aby byla zajištěna hospodárnost a efektivnost použití veřejných zdrojů a účelné dosažení
cílů, je právě výběrové řízení.
9) Dvě různá elektronická vyvěšení
Podle veřejné vyhlášky Úřadu územního plánu a stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary,
spis. zn.: SÚ/2827/12/Ep, č.j.: 12068/SÚ/13 ze dne 27.8.2013, bod, c) měl být návrh územního plánu
Valeč k nahlédnutí na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz (záložka

Ad 4) Krajinná památková zóna Valečsko připomínce se vyhovuje částečně
Odůvodnění:
Návrh územní plán Valeč respektuje Městkou
památkovou zónu a Krajinnou památkovou
zónu.
Pořizovatel bere na vědomí prověření hranic
Městské památkové zóny Valeč a Krajinné
památkové zóny Valečsko v návrhu ÚP Valeč
dle platných ÚAP
Ad 5) Obydlená krajina - připomínce se
nevyhovuje
Odůvodnění:
Požadavek je mimo možnou podrobnost
územního plánu.
Uzemni plán je dokument, který navrhuje
základní koncepci řešení. Základním cílem
územního plánovaní je zajistit trvale udržitelný
rozvoj.
Územní plán není institut, který řeší pohodu
bydlení lidí.
Ad 6) „Památkáři“ versus „osadníci“ připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění:
Požadavek je mimo možnou podrobnost
územního plánu.
Uzemni plán je dokument, který navrhuje
základní koncepci rozvoje území. Základním
cílem územního plánovaní je zajistit trvale
udržitelný rozvoj.
Územní plán není institut, který řeší pohodu
bydlení lidí.
Ad 7) Kdo je pověřený zastupitel připomínce se vyhovuje
Odůvodnění:
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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územní plánování – pořizování územních plánů a změn územních plánů) a obce Valeč www.valec.cz.
Ve Valči je možno na stránce http://www.valec.cz/ nalézt celkem 23 položek:
Celkem je ovšem možné stáhnout pouze 21 souborů, protože odkazy „1. Koordinační Výkres“ a „A.2.
Krajina-struktura krajiny, její užívání a ochrana“ nevedou k souborům; nýbrž k chybové hlášce.
Ve Varech je možno na stránce http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=299 najít 20 položek:
Následující tabulka porovnává obsah vyvěšení ve Varech a ve Valči:
Jistě je možno tvrdit, například, že celý návrh je řádně vyvěšen ve Varech, nebo že různost
vyvěšených souborů je podružná, protože se například liší jen o vrstevnice, ale podle zásady
průhlednosti, by mělo být naprosto nepochybné, co je obsahem elektronického vyvěšení, což při
dnešních technických možnostech je velmi snadné zařídit. Jedna z možností je na vhodném místě
uvést seznam všech souborů, které tvoří obsah vyvěšení s uvedením názvu, velikosti v bajtech a
kontrolního součtu. Současné vyvěšení podle mě nesplňuje požadavky.
10) Co je součástí návrhu a co ne
Když se pokoušíte vyznat v tom, co je a co není součástí návrhu a co je a co není součástí
odůvodnění, na základě textu návrhu, zjistíme toto:
Na straně 71 se dočteme:
„2. Grafická část Územního plánu Valeč
v.č. 1 Výkres základního členění území M 1: 5000
v.č. 2 Hlavní výkres M 1: 5000
v.č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1: 5000
v.č. 4 Výkres Koncepce uspořádání krajiny M 1: 5000
v.č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury M 1: 5000
v.č. 6 Výkres etapizace M 1: 5000“
2. Grafická část – Návrh, část odůvodnění:
„v.č.1 Koordinační výkres M 1: 5000
v.č. 2 širší vztahy M 1: 50 000
v.č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1: 5 000
Schéma:
A.1 Krajina – ÚSES M 1: 5000
A.2 Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana M 1: 5000
B Dopravní řešení M 1: 5000
C. 1 Vodní hospodářství – zásobování vodou M 1: 5000
C. 2 Vodní hospodářství – odkanalizování M 1:5000
D. 1 Zásobování energiemi – elektrorozvody M 1: 5000
D. 2 Zásobování energiemi – plyn, teplo M 1: 5000
Na straně 154 lze vypátrat ještě:
Přiložená tabulka a schéma:
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, str. č. 1 – 2.
Schéma č. 1 – západní část

je dle § 103 odst. 1, starosta zastupuje obec
navenek a dle § 103 odst. 4 písm. h), starosta
plní další úkoly stanovené tímto zákonem a
zvláštními zákony.
Pořizovatel obdržel dne 8. 1. 2014 usnesení č.
47/11, kde je zastupitelstvem obce Valeč
schválen jakožto určený zastupitel ve věci
pořizování územního plánu p. Aleš Kubísek.
V roce 2014 proběhlo zvolení nového
zastupitelstva obce Valeč, kdy pověřeným
zastupitelem pro ÚP Valeč se stal dle rozhodnutí
zastupitelstva obce Valeč, dne 29. 1. 2015 pod
usnesením č. 2015/3/14 pan Ing. Ladislav
Broum.
Text bude v této podobě v úpravě návrhu ÚP
Valeč upraven.
Ad 8) Kdo rozhodl o projektantovi? připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění:
O výběru projektanta rozhoduje Obec Valeč dle
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném
znění, tedy zastupitelstvo obce. Toto rozhodnutí
nepřísluší pořizovateli územního plánu.
Ad 9) Kdo rozhodl o projektantovi? připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění:
Návrh Územního plánu Valče byl řádně vyvěšen
v době od 2. 9. 2013 do 16. 10. 2013. Do návrhu
Územního plánu Valeč v papírové podobě, bylo
možné nahlédnout i u pořizovatele a u obce pro
niž je územní plán pořizován v té samé době.
V dané době se nikdo nedostavil na úřad
územního plánování k nahlédnutí do papírové
podoby Územního plánu Valeč.
Ad 10) Co je součástí návrhu a co ne připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění:
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Schéma č. 2 – východní část“
Tabulka ovšem je součástí textu a přiloženy jsou jen schémata č. 1 a č. 2. Když se ovšem podíváme na
samotné výkresy a schémata, udiví nás, že označení „část odůvodnění „, které je na všech ostatních
výkresech a schématech chybí na „v.č. 1 Koordinační výkres“. Je tedy koordinační výkres součástí
návrhu, nebo odůvodnění?
11) Hranice Krajinné památkové zóny Valečsko
Podle vyhlášky 208/1996 Sb., Ministerstva kultury § 4 má být hranice Krajinné památkové zóny
Valečsko vyznačena v příslušné územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech
pro její pořízení. Krajinná památková zóna v samotném návrhu vyznačena není.
V části odůvodnění má být údajně zóna vyznačena na výkresu „1. Koordinační výkres“ a schématu
„A.2 Krajina – struktura krajiny, její využívání a ochrana“, avšak toto vyznačení má tři závažné vady.
a) První vadou je to, že legenda na výkresech v elektronické podobě je uvedena vadně
Dochází zde tedy k tomu, že (1) obsah zdůvodnění se liší v papírové podobě k nahlédnutí na
úřadu a v podobě elektronické k dálkovému přístupu a (2) výkres a schéma v elektronické podobě
není srozumitelný, protože značení v legendě neodpovídá značení ve výkresu a ve schématu.
Tolik k první vadě vyznačení hranice krajinné památkové zóny v zdůvodnění návrhu územního
plánu.
b) Druhá vada spočívá v tom, že vyznačení hranice na mnohých chybí nebo je nezřetelné.
c) Třetí vada je asi nejzávažnější. Hranice vyznačená ve výkresu a schématu neodpovídá hranici
Krajinné památkové zóny Valečsko, jak je stanovena vyhláškou 208/1996 Sb. Například na
východní hranici řešeného území sleduje vyznačená hranice krajinné památkové zóny hranici
řešeného území, ačkoliv podle vyhlášky sahá daleko za ni. Možná by to někdo chtěl hájit tím, že
tam, kde skutečná hranice památkové zóny vybíhá z řešeného území, je hranice památkové zóny
ve výkresu značena pro hranici řešeného území. Tomu ale odporuje značení na západní hranici
řešeného území, kde hranice památkové zóny také mezi Kostrčany a Bělou vybíhá z řešeného
území a ve výkresu mizí, což lze zachytit i v průběhu načítání výkresu:
Rovněž je problematické značení hranice na severní a jižní straně.

Obsah územního plánu je dán vyhláškou č.
500/2006 Sb., přílohou č. 7, o územně
analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
Ad 11) Hranice Krajinné památkové zóny
Valečsko - připomínce se vyhovuje
Odůvodnění:
Prověření a úprava hranice Krajinné památkové
zóny Valečsko v ÚP Valeč bude provedena dle
platných ÚAP. Pořizovatel bere na vědomí.

Josef Úlehla, Náměstí 33, Valeč

V obci se pravidelně scházejí v Hovorně občané Valče, kteří se zajímají o dění v městečku. Tématem a) Připomínce se částečně vyhovuje
hovorny dne 20. 9. 2013 byl návrh územního plánu obce. Účastníci Hovorny se názorově sjednotili na  zastavitelné plochy Z1, Z3, Z4, Z6, Z7
ze dne 14. 10. 2013, doručeno dne
dále uvedených připomínkách.
v k.ú. Valeč – budou z návrhu ÚP Valeč
14. 10. 2013
Valeč je malebnou obcí na úpatí Doupovských hor, je městkou památkovou zónou a je společně s obcí
vypuštěny.
S vypuštěním těchto
Jeřeň středem jediné krajinné památkové zóny v Karlovarském kraji. S ohledem na tuto významnou
zastavitelných ploch souhlasí dotčený
hodnotu, by mělo být postupováno v územním plánování co nejcitlivěji, aby hodnoty byly zachovány i
orgán ochrany památek, orgán ochrany
pro další generace.
ZPF. Zároveň s tímto vypuštěním souhlasí
1) Dle vyhlášky Ministerstva kultury 208/1996 Sb. o prohlášení území vybraných částí krajinných
i obec Valeč.
celků za památkové zóny (mj. památkové zóny Valečsko), je nutno v opatřeních orgánů státní Dohodnuté řešení rozporu, ve věci vypuštění
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správy respektovat hodnoty historického prostředí památkové zóny a historický charakter, zastavitelných ploch z ÚP Valeč:
vzájemné prostorové uspořádání, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních 1. Samostatné vymezení plochy Z11 bude
útvarů a krajiny. Návrh územního plánu toto nerespektuje a svým řešením nepřispívá k ochraně
z návrhu vypuštěno; způsob využití plochy
krajinného a historického rázu řešeného území.
Z11 bude inkluzivní s podmínkami plochy
2) Domníváme se, že návrh územního plánu není v souladu s čl. 14 Politiky územního rozvoje:
Z10.
„Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 2. Plocha Z10 bude vymezena v rozsahu
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
výkresu, který byl zaslán pořizovatelem
struktury území, struktury sídelní a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
dotčenému orgánu a Ing. arch. Alexandře
jeho historie a tradice….“ Územní plán nevyužívá všechny nástroje k ochraně kulturních hodnot
Kaskové, jako příloha k žádosti o nové
v území a urbanistické struktury, naopak návrhem zastavitelných ploch umožňuje narušení
stanovisko k návrhu ÚP Valeč ze dne 26.
urbanismu s původní středověkou parcelací a narušení pohledových horizontů ze zámeckého
5. 2014 čj. 6565/SÚ/14, jehož kopie je
areálu.
přílohou této dohody.
3) Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydlení je nadsazený, návrh 3. Rozhodování o změnách v území v ploše
ploch 7,25 ha odůvodněný polohou obce ve specifické oblasti zemědělství a rekreace a
Z10 bude podmíněno zpracováním územní
cestovního ruchu je nereálný a případná realizace zástavby na takto velkých plochách by byla
studie dle § 43 odst. 2 stavebního zákona
v rozporu s citovaným „zachováním přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území jako
a podmínky pro její pořízení budou
nezbytného předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu“ pro specifickou oblast SR7 Žluticko –
obsahovat zejména: návrh dopravní
Valečsko.
obsluhy plochy včetně vazby na případné
Demografický vývoj obce má klesající tendenci. Od roku 1993 se pohybuje počet obyvatel v obci
využití územní rezervy a obsluhu
v rozmezí od 391 do 354. V posledních pěti letech dochází jen k úbytku obyvatel: (viz. tabulka)
stávajícího hřbitova, podmínky pro
V již zastavěné struktuře obce se nachází řada proluk, dříve zastavěných stavebních pozemků,
výstavbu
rodinných
domů
včetně
které jsou vhodné k zástavbě. Pokud tyto rezervy nejsou vyčerpány, je zbytečné vytvářet
výškových parametrů, prověření případné
zastavitelné plochy mimo současně zastavěné území.
degradace památkových hodnot krajiny ve
4) Nejen že další zastavitelné plochy nejsou demograficky odůvodnitelné v navrhovaném rozsahu,
vazbě na novou zástavbu a z dálkových
jsou neodůvodnitelné i z hlediska ochrany historického a krajinného rázu městské památkové
pohledů.
zóny.
4. V návrhu ÚP Valeč bude vymezena
4.1) Zejména nepřípustné jsou zóny Z1 a Z3, Z4, které tříští významný urbanismus, který se zde
územní rezerva v rozsahu výkresu
dochoval od dob středověku. Zástavba v zadních partiích parcel by se uplatňovala ve všech
uvedeného odstavci 2. Prověření územní
pohledech ze zámeckého areálu, jenž je významnou kulturní památkou, a to jak z budovy
rezervy bude provedeno zejména
zámku, tak ze zámeckých teras i parku. Zároveň by takový zásah plně zničil dnes již ojediněle
z hledisek prověření případné degradace
dochovanou středověkou parcelaci. (Na úzkém dlouhém pozemku – lánu byla za každým
památkových hodnot krajiny ve vazbě na
domem ve sledu – zahrad, pole louka a les. Intravilán obce pozvolna přecházel do krajiny.)
novou zástavbu a z dálkových pohledů.
Vzniklou výstavbou ve svažitém terénu za stávajícími domy by došlo k nenávratnému 5. V odůvodnění ÚP Valeč bude uvedeno
poškození charakteristického reliéfu obce.
doporučení, projednat tuto územní studii
Plochy ve významné historické struktuře by bylo vhodné využívat jako zeleň soukromou.
podle odstavce 3 s orgány památkové
4.2) Kapacitně předimenzovaná a pohledově exponovaná je navrhovaná plocha bydlení Z10,
péče.
s vymezenou plochou pro veřejné vybavení Z11. Zástavbou dochází k zásadnímu a Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
nenávratnému narušení reliéfu obce zejména z partie kulturní památky zadáckého areálu. územního plánu oprávněno s ohledem na
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Typické volné předcházení intravilánu do krajiny by v tomto případě zaniklo.
4.3) Plochy Z6 a Z7 jsou vymezeny izolovaně od souvislé stávající zástavby sídla, navíc v blízkosti
lesa a dalších přírodně blízkých hodnotných ploch. Jednou z republikových priorit Politiky
územního rozvoje je zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní
půdy). Domníváme se, že v návrhu územního plánu je upřednostňováno hledisko maximálního
ekonomického využití pozemků k zastavění před ochranou volné krajiny a zachováním
jedinečné urbanistické struktury. Tímto by spolu s návrhem dalších zastavitelných ploch došlo
k nevyváženému rozvoji obce a nenávratně by bylo zničeno historické a kulturní dědictví obce.
4.4) Velkorysé plochy výroby a skladování pro zemědělskou výrobu Z24, Z25 a plocha výrobní Z43
v Jeřeni, tedy v centru Krajinné památkové zóny Valečsko, jsou nepřípustné. Plochy
nerespektují ráz drobné vesnice s dochovanou tradiční architekturou a urbanismem, která je
zasazena v mírném svahu a tudíž pohledově exponovaná z okolní krajiny. Zastavěním ploch
stavbami pro zemědělství a výrobu dochází k narušení pohledových horizontů zámeckého
areálu Valeč i Městské památkové zóny Valeč a k nenávratnému poškození historického a
kulturního dědictví obce.
5) Přestavba P2 severní částí areálu bývalých kasáren na plochu smíšenou obytnou umožňuje další
rozvoj a nárůst nekoncepčně využívaného území, přičemž by měla být spíše snaha opačného
charakteru, a to průmyslově využívané plochy pohledově exponované z téměř celé obce co
nejvíce eliminovat.
6) Ve volné krajině se nacházejí pozemky po zaniklých objektech mlýnů, zájezdního hostince a
dalších. Za vhodné považujeme jejich zařazení do ploch pro bydlení, resp. smíšených ploch
obytných. V plochách dříve takto využívaných existují zpravidla vhodné podmínky pro jejich
znovuoživení, jako je přístup z komunikace a zdej vody.
7) V návrhu je u plochy K6 vymezení vodních ploch. Části 1,2,4,5, byly plochou zeleně a ani
v současnosti nejsou ani vhodné pro vytvoření vodní plochy. Část 3 sloužila jako plovárna a 6 jako
rybník pro mlýn.
8) Domníváme se, že důležitou součástí územního plánu by mělo být vyznačení vodních zdrojů a
posilovacích vodních zdrojů pro obec. V současném návrhu jsou zaneseny jen některé a chybí
např. zámecká studna a studna zvaná pivovarská nebo posilovací.
9) Za nepřístupné považujeme uvnitř krajinné památkové zóny pěstování rychle rostoucích bylin a
dřevin k energetickému využití. Tyto dřeviny narušují vyváženou strukturu zeleně krajinné
památkové zóny.
10) Za nepřístupné se nám jeví použití fotovoltaických panelů v rámci celé Krajinné památkové zóny
Valečsko, nejen na území Městské památkové zóny Valeč.
V návrhu územního plánu požadujeme:
a) Vypustit zastavitelné plochy Z1, Z3, Z4, Z6, Z7 a Z10, Z11 a v Jeřeni dále Z24, Z25 a Z43,
které nerespektují stávající urbanistickou strukturu obce, jsou vymezeny bez návaznosti na

ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Zastavitelné plochy Z24, Z25 a Z43 v k.ú. Jeřeň
– budou ponechány v návrhu ÚP Valeč.
b) připomínce se vyhovuje
Pořizovatel bere na vědomí přehodnocení
rozsahu
ploch
pro
bydlení
v rámci
demografického vývoje obce. Na základě
vypuštění zastavitelných ploch pro bydlení Z1,
Z2, Z3, Z4, Z6 a Z7 poklesne zastavitelnost
obce.
c) připomínce se nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Obec Valeč požaduje ponechat návrh plošného
a prostorového uspořádání území tak jak je
uvedeno v textové části návrhu územního plánu
Valeč - 2012: Nová zástavba bude umisťována
zejména do proluk v ZÚ a dalších dnes
nevyužitých ploch v ZÚ a bude sledovat měřítko
i charakter okolní zástavby. Veškerá zástavba
na území obce Valeč si zachová svůj venkovský
charakter s novými stavbami do 2. NP
s podkrovím.
d) připomínce se nevyhovuje
Dle § 6 odst. 5, zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“) v platném znění rozhoduje
zastupitelstvo obce v samostatné působnosti o
pořízení územního plánu a regulačního plánu.
Obec Valeč nevyžaduje pro zastavitelné plochy
v obci zpracování regulačního plánu.
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stávající zastavěné území obce nebo se nacházejí na pohledově exponovaných místech ve
směru od zámeckého areálu
b) Přehodnotit potřebu a rozsah zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydlení vzhledem
k reálnému demografickému vývoji obce a předpokládanému reálnému budoucímu rozvoji a
řádně odůvodnit návrh zastavitelných ploch
c) Přesněji popsat a stanovit charakter zástavby obce Valeč v urbanistické koncepci a podrobně
stanovit podmínky prostorového uspořádání pro plochy bydlení a smíšeného bydlení –
výšková regulace nové zástavby max. 1NP + podkroví, charakter a struktura zástavby
v souladu se stávající historickou urbanistickou strukturou obce apod.
d) Podmínit vymezení exponované zastavované plochy v intravilánu obce zpracováním
regulačního plánu
e) Vypustit plochu P2
f) Zanést do územního plánu historicky zastavěné plochy ve volné krajině jako plochy obytné
nebo smíšené obytné
g) Správně vymezit v oblasti K6 navrhovanou vodní plochu a zanést chybějící vodní zdroje obce
h) Zamezit možnosti pěstování rychle rostoucích dřevin uvnitř Krajinné památkové zóny
Valečsko
i) Zamezit možnosti použití fotovoltaických panelů v rámci celé Krajinné památkové zóny
Valečsko
11) Připomínky k návrhu ÚP Valeč, podepsány 11 občany (viz. připomínky)

e) připomínce se nevyhovuje
ÚP využívá v co největší míře nevyužité území
uvnitř zastavěného území. Dané území P2 se
týká přestavby severní části areálu bývalých
kasáren na plochu smíšenou obytnou, dotčený
orgán ochrany zemědělského půdního fondu
s tímto územím souhlasí.
f) připomínce se nevyhovuje
Zastupitelstvo obce je v procesu pořizování
územního plánu oprávněno s ohledem na
ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu
prostorovému i funkčnímu využití.
Důvodem je dostatečný rozsah navrhovaných
zastavitelných ploch, které se jeví z hlediska
dodržování urbanistických zásad výhodnější.
Nebylo předloženo takové zdůvodnění, ze
kterého by vyplývalo, že návrh na změnu
funkčního využití je opodstatněný.
Navrhovaný záměr by vyvolal nové nároky na
technickou a dopravní infrastrukturu.
g) připomínce se vyhovuje
V úpravě návrhu ÚP Valeč bude prověřen stav
navrhované plochy v ploše K6. Nadále bude
prověřen stav chybějících vodních zdrojů obce.
h) připomínce se vyhovuje
pořizovatel bere na vědomí vyloučení ze
závazných podmínek využití území pro plochy
zemědělské (NZ) možnost pěstování rychle
rostoucích bylin a dřevin k energetickému
využití.
i) připomínce se vyhovuje
pořizovatel bere na vědomí vyloučení ze
závazných podmínek možnost umístění
fotovoltaických elektráren.
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f) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
 Na základě schváleného zadání ÚP Valeč byly do ÚP zapracovány zejména tyto skutečnosti:
-

je aktualizováno ZÚ k 15.09.2012,

-

ÚP respektuje úkoly pro územní plánování ve specifické oblasti nadregionálního významu
s problémy hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti SH1 Žluticko a specifické oblasti
rekreace a cestovního ruchu SR7 Žluticko a Valečsko a specifické oblasti zemědělství SZ1
Tepelsko – Toužimsko – Žluticko.

-

ÚP přebírá a zapracovává VPS vymezené v ZÚR KK:

-

E.04 – vedení ZVN 400 kV – propojení TR Vernéřov – TR Vítkov, ÚP zapracovává koridor pro
vedení technické infrastruktury E2 vymezený v PÚR ČR a zpřesněný v ZÚR KK jako VPS E04
v aktualizované šířce 100 m, ÚP vymezuje tento koridor technické infrastruktury jako KD-1,
průhledný koridor š. 100m, tento koridor sleduje stávající vedení VVN 220kV, za které bude
zrušeno a nahrazeno novým vedením.

-

P.02 – Dlouhá Ves – Žlutice – Chyše, upřesnění vedení VTL plynovodu ze správního území
obce Lubenec, v aktualizované poloze, v maximální šířce 50 m, ÚP vymezuje tento koridor
technické infrastruktury jako KD-2, průhledný koridor, koridor KD-2 je situován jednostranně
podél západní strany silnice III/1941 a končí navrženou RS VTL plynu.

-

ÚP respektuje cyklistické trasy č. 2249, č. 35 a 3070 procházející severní částí řešeného území,
prvky ÚSES jsou vymezeny ve vazbě na sousední obce, lokální ÚSES byl dopracován i na
novém k.ú. Valeč u Hradiště.

-

ÚP respektuje ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata,

-

ÚP respektuje hranici ochranného pásma VÚ Hradiště,

-

ÚP navrhuje rozvojové plochy pro vytvoření pracovních podmínek v území a snížení tak
dlouhodobé nezaměstnanosti v řešeném území,

-

ÚP navrhuje plochy přestavby zhodnocující nevyužívané zastavěné území a které vytváří
podmínky k intenzivnímu využití ploch v rámci zastavěného území,

-

ÚP stabilizuje plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední jako plochy pro
stabilizaci a rozvoj cestovního ruchu na území obce,

-

ÚP stabilizuje plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura jako plochy pro stabilizaci a
rozvoj služeb na území obce,

-

ÚP přebírá většinu rozvojových ploch pro bydlení dle stávajícího ÚPO Valeč, vybrané
zastavitelné plochy bydlení dle ÚPO byly ve spolupráci s obcí a za souhlasu majitelů pozemků
zmenšeny a to na základě zjištěných podmínek a odborně posouzených potřeb rozvoje
řešeného území, některé zastavitelné plochy bydlení byly převedeny pouze do územních
rezerv, významná část dříve schválených zastavitelných ploch dle ÚPO ve Valči byla zrušena a
to v rámci dohodovacího řízení po společném jednání o návrhu ÚP Valeč,

-

ÚP navrhuje plochy rekreace ve vazbě na stávající stav území a dle konkrétních požadavků
obce,

-

ÚP stabilizuje a dále navrhuje rozvojové plochy výroby a skladování – zemědělská výroba ve
vazbě na stávající stav území a pro potřeby konkrétních místních zemědělců,

-

ÚP navrhuje rozvojové plochy výroby a smíšené výroby ve vazbě na stávající plochy a dle
konkrétních požadavků obce,

-

ÚP navrhuje nové cyklostezky v území

-

ÚP v okolí Valče navrhuje naučné stezky dle řešení v ÚPO,
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-

ÚP nevymezuje žádné plochy, ve kterých je nezbytné prověřit změnu jejich využití územní
studií,

-

ÚP stanoví podmínky prostorové regulace: v plochách bydlení, ve smíšených obytných
plochách i v plochách občanského vybavení bude výšková hladina pro novou zástavbu max. 2
NP + podkroví, v rámci dohodovacího řízení po společném jednání o návrhu ÚP Valeč byly do
ÚP doplněny další velmi podrobné regulační podmínky výstavby zejména ve Valči a to na
ochranu kulturních hodnot území a ochranu krajinného rázu,

-

ÚP stabilizuje a navrhuje účelové komunikace v území,

-

ÚP respektuje plochy NATURA 2000,

-

ÚP respektuje přírodní lesní oblasti Rakovnicko – Kladenská pahorkatina a přírodní lesní oblasti
Karlovarská vrchovina vymezené v ZÚR KK,

-

jsou respektovány architektonicky cenné stavby, nemovité kulturní památky i podmínky městské
památkové zóny Valeč a krajinné památkové zóny Valečsko, území s archeologickými nálezy
včetně jejich zapracování do grafické části, na řešeném území nebudou vytvářeny výškové ani
hmotové dominanty, budou zachovány významné dálkové pohledy, v rámci dohodovacího
řízení po společném jednání o návrhu ÚP Valeč byly do ÚP doplněny další velmi podrobné
regulační podmínky výstavby zejména ve Valči a to na ochranu kulturních hodnot území a
ochranu krajinného rázu,

-

jsou zapracovány požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, ÚP vytváří
přiměřené podmínky pro využití silných stránek a příležitostí, ÚP vytváří přiměřené podmínky
pro řešení slabých stránek a eliminaci hrozeb, při úpravě návrhu ÚP před řízením byly vybrané
jevy ÚAP aktualizovány dle předané nová sady ÚAPO pořizovatelem,

-

ÚP posiluje ekonomický pilíř a sociální pilíř a zároveň se snaží zachovat i hodnoty přírodní a
kulturní a posílit tím i pilíř environmentální,

-

je zachována a dále rozvíjena koncepce zásobování obce pitnou vodou veřejným vodovodem
z lokálních zdrojů, ÚP zároveň nevylučuje napojení sídla Kostrčany na skupinový vodovod
Žlutice,

-

je zachována a dále rozvíjena koncepce odkanalizování území,

-

je zachována a dále rozvíjena koncepce zásobování obce elektrickou energií, byla prověřena
kapacita stávající elektrické sítě a vymezeny nové trafostanice, je zapracován koridor pro
vedení ZVN 400kV dle ZÚR KK a PÚR ČR,

-

je navržena nová koncepce plynofikace území obce a to v souladu se ZÚR KK (dle stanoviska
KÚ KK, ORR z 18.10.2016), je řešena plynofikace Valče, Jeřeně, Kostrčan a Nahořečic
z přípojky VTL plynovodu ze správního území obce Lubenec ze stávajícího VTL plynovodu u
Drahonic,

-

je zachována dosavadní koncepce likvidace odpadu,

-

ÚP nenavrhuje na území obce žádnou centrální soustavu zásobovaní teplem, ÚP zachovává na
území obce stávající systém individuálního vytápění objektů s důrazem na ekologicky únosné
palivo a obnovitelné zdroje,

-

ÚP stabilizuje v obci plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura jako budovu obecního
úřadu s pobočkou České pošty, a.s., jako areál ZŠ a MŠ a areál zámku Valeč, ÚP nenavrhuje
žádnou rozvojovou plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura,

-

ÚP respektuje prostory nezastavěných návsí v obci a sídlech,

-

jsou respektovány významné krajinné prvky ze zákona,

-

bylo zapracováno poddolované území nacházející se na území obce Valeč a zobrazeno do
grafické části odůvodnění,
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-

ÚP respektuje OP produktovodu ,

-

ÚP respektuje vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení, a navrhuje rozvojové plochy
s platným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením Z26,

-

ÚP přebírá z ÚPO tyto rozvojové plochy Z15, Z14, Z12, Z9, Z8, Z42, Z43, Z37, Z38, Z34, Z45,
Z17, Z21, Z19, Z20, Z18, Z41, Z24, Z23, Z22, Z25, Z31, Z30, Z32, Z33, Z27, Z40 a část Z29,
Z39,

-

ÚP navrhuje nad rámec ÚPO tyto rozvojové plochy Z10, Z13, Z28, Z35, Z36,

-

ÚP navrhuje v kulturní krajině plochy změn v krajině jako založení prvků ÚSES(K7 – K26), a
jako zvýšení retence v území (K27),

-

ÚP navrhuje plochu v krajině K4 u obce Valeč pro specifické formy ekologického zemědělství a
plochy K5 a K6 rovněž u Valče pro rozvoj měkké formy turistického ruchu a to v souladu s úkoly
stanovenými pro specifické oblasti zemědělství SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko a oblast
cestovního ruchu a rekreace SR7 Žluticko – Valečsko,

-

Projektant prověřil dle schváleného zadání ÚP návrh zcela nových specifických ploch pro
ekologické zemědělství s možností bydlení západně a severovýchodně od Valče: v návrhu ÚP
byly navrženy plochy změn v krajině K3 a K4 pro specifické nezastavěné plochy zemědělské
výroby určené pro ekologické zemědělství bez jakékoliv možnosti bydlení. Odborné posouzení
potřeby stanovení zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení prokázal, že již ÚPO je
nadhodnocen a řeší neodůvodněné množství rozvojových ploch bydlení. Proto jsou v ÚP
vybrané dříve schválené plochy bydlení zmenšeny. Odborné posouzení prokázalo, že není
důvod vymezovat další rozvojové plochy s možností bydlení – jediným důvodem, který je znám
projektantovi, je přání vlastníka pozemků. Vlastník si ideálně představoval rozdělení
specifických ploch pro ekologické zemědělství na jednotlivé malé farmy á 2 – 3 ha vždy
uprostřed s usedlostí, která by poskytla bydlení i velké zázemí šetrné zemědělské výrobě.
Tímto řešením by navržené specifické plochy K3 a K4 byly mozaikovitě roztroušeně osídlené,
což je zcela v rozporu s tradičním po století ověřeném a praktikovaném způsobu venkovského
osídlení na území obce Valeč v ucelených malých sídlech s návsí, odkud obyvatelé docházejí
nebo dojíždějí na své polnosti v krajině. Ekologická forma zemědělství nezakládá ze své
podstaty příčinu měnit tento historicky daný a ověřený typ osídlení v okolí Valče, zvláště ne na
území krajinné památkové zóny Valečsko a na ploše Natura 2000. Proto projektant ÚP řeší
specifické plochy pro ekologické zemědělství (K3, K4) v návrhu ÚP výhradně v režimu
nezastavěného území zemědělské výroby, kam je možno situovat pouze zemědělské stavby
bez jakékoliv možnosti bydlení či rekreace. Zázemí pro nepobytové aktivity dočasného
sezónního a nárazového charakteru bylo možno realizovat pouze jako dočasné stavby nebo
mobilním zařízením. Plochy K3 a K4 byly v návrhu ÚP (XII./2012) navíc zmenšeny o vymezené
plochy a koridory lokálního ÚSES. Na základě pokynů pořizovatele pro úpravu návrhu ÚP před
řízením a na základě sdělení obce ze dne 28.11.2016 byly všechny plochy K3 zrušeny, byla
ponechána jediná plocha K4 v rozsahu 1 ha a to severozápadně od nově upřesněné plochy
Z18 pro VZ.
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g) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na území obce se nachází ptačí oblast Doupovské hory a dále dvě evropsky významné lokality
Doupovské hory a Hradiště vymezené v systému NATURA 2000.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ve
smyslu stavebního zákona, uplatnil k Návrhu zadání Územního plánu Valeč z hlediska posuzování
vlivů na životní prostředí požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Na základě tohoto stanoviska bylo požadováno zpracování posouzení návrhu ÚP Valeč z hlediska
vlivů na životní prostředí, i z hlediska vlivu na plochy NATURA 2000. Na zpracování variantního řešení
ÚP Valeč

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství požadavek

neuplatnil.
Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Valeč (dále jen návrhu ÚP) na životní prostředí zpracoval
jako kap. A vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Valeč na URÚ v květnu 2013 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 05.05.2006.
V kapitole 6 „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD“
v závěrečné části „Výsledky hodnocení“ str. 16 - 23 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 tyto požadavky na úpravu návrhu ÚP
tak, aby se vliv upraveného návrhu ÚP na životní prostředí minimalizoval.
 V řešení návrhu ÚP je třeba plně bez náhrady vypustit tyto plochy:
* Plochy bydlení:
Z6 – vypustit plochu z územního plánu
Z7 – vypustit plochu z územního plánu
 V řešení návrhu ÚP je třeba provést tyto úpravy ploch nebo jejich regulativů:
* Plochy výroby a skladování:
Z18 – zmenšit plochu vypuštěním jihovýchodního cípu a zbylou část upravit do jednoduchého tvaru
(obdélníku). Přesný tvar určí zpracovatel územního plánu.
Z24 – vymezit podél navrhované plochy z jižní strany pás ochranné zeleně, tvar a šířku určí
zpracovatel územního plánu
Z25 – vymezit plochu jen pro specifické využití – ohrazené výběhy a pastva zvířat – bez staveb
* Plochy smíšené výrobní
Z43 – vypustit z podmínek pro využití ploch VS přípustnost bioplynových stanic a provozů ke
zpracování, třídění, likvidaci a recyklaci odpadu
* Plochy změn v krajině:
K3 – vypustit z plochy p. p. č. 578/1 a ponechat ji jako přírodní plochu, vypustit z podmínek využití
plochy NZ1 bod B6 (vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže) a bod C4 (vzletové
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a přistávací plochy pouze pro provozování leteckých prací), dále p. p. č. 476 vymezit jako specifickou
plochu pro ovocný sad – bez staveb, v rámci ostatních dílčích ploch vymezit kompaktní plochu
s vhodným příjezdem, kde budou možné stavby a další aktivity dle upravených podmínek využití
plochy NZ1, plocha bude mít maximální výměru 1 ha, tvar a polohu plochy určí zpracovatel územního
plánu, mimo tuto plochu bude ze zemědělských aktivit umožněno pěstování plodin a chov zvířat bez
staveb, výjimkou jsou dřevěné ohrady a dřevěné přístřešky pro zvířata. Na základě požadavku obce
z 28.11.2016 byly veškeré plochy K3 zcela zrušeny.
K4 – vypustit z podmínek využití plochy NZ1 bod B6 (vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a
vodní drůbeže) a bod C4 (vzletové a přistávací plochy pouze pro provozování leteckých prací), ze
zemědělských aktivit bude umožněno pěstování plodin a chov zvířat bez staveb, výjimkou jsou
dřevěné ohrady a dřevěné přístřešky pro zvířata. Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP
před řízením byla řešena jen 1 plocha K4, regulační podmínky NZ1 byly upraveny.
Návrh ÚP Valeč posoudil jako kap. B vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Valeč na URÚ 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. RNDr. O. Bušek zpracoval v květnu 2013 „Hodnocení
vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000“.
V kap. 7 Závěry a doporučení citovaného hodnocení je uvedeno, že realizací návrhu ÚP Valeč
nedojde k závažnému nebo nevratnému poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž
ochraně jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti v území určeny, případně nedojde
k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena (§
45g zákona č. 114/1992 Sb.).
Návrh ÚP Valeč nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL v PO v území.
V hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 tedy nejsou stanovena žádná
kompenzační opatření.
Veškeré požadavky dle Dr. Křivance byly zároveň obsaženy v pokynech na úpravu návrhu ÚP Valeč
před řízením. Návrh ÚP byl tedy upraven dle vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na životní prostředí a
v souladu s vyhodnocením stanovisek a připomínek ke společnému projednání návrhu ÚP. Takto
upravený návrh ÚP má minimální negativní vliv na životní prostředí.
Vyhodnocení ÚP z hlediska vyváženého vztahu tří pilířů udržitelného rozvoje území a jejich
vzájemné vyváženosti:


Posílení ekonomického pilíře:

- zastavitelná plocha zemědělské výroby ve Valči Z18,
- 2 zastavitelné plochy zemědělské výroby v Jeřeni Z24 a Z25, z toho Z25 pouze pro specifickou
zemědělskou výrobu bez staveb,
- zastavitelná plocha smíšená výrobní specifická v Jeřeni ve II. etapě Z43,
- centrální parkoviště u sportoviště ve Valči Z17,
- místní komunikace ve Valči, nové cyklostezky, nové naučné stezky,
- rozvoj vodního hospodářství:
 Jeřeň napojena na veřejný vodovod ve Valči
 Velký Hlavákov a Nahořečice – nové zdroje pro veřejný vodovod
 Nahořečice – možnost napojení na skupinový vodovod Žlutice
 rozvoj kanalizace v obci Valeč a v sídle Kostrčany
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- rozvoj plynofikace: koridor technické infrastruktury KD-2 pro VTL plynovod od Drahonic jako přípojky
z VTL Podbořany – Lubenec, plošná plynofikace obce Valeč a sídel Kostrčany, Jeřeň a Nahořečice,
- rozvoj zásobování elektrickou energií – koridor technické infrastruktury KD-1 pro venkovní vedení
ZVN 400kV, nové trafostanice ve vazbě na navržený rozvoj území,
- plochy pro specifickou ekologickou zemědělskou výrobu severozápadně od Valče,
- smíšené obytné rozvojové plochy pro služby v turistickém ruchu.


Posílení environmentálního pilíře:

- návrh lokálního ÚSES,
- upřesnění ochranné zóny nadregionálního biokoridoru K45 Pustý zámek – K56,
- obnova přírodních sadů v okolí Valče K1,
- areály nepobytové rekreace a sportu šetrné k přírodě K5 a K6,
- založení nefunkčních prvků ÚSES K7, K19, K20, K22 – pásy dřevin,
- založení nefunkčních prvků ÚSES K8, K25 – stromořadí podél cest,
- protierozní opatření a založení prvků ÚSES K10, K14, K17, K21 – pásy a skupiny dřevin,
- protierozní opatření a založení prvků ÚSES K9, K11, K12, K13, K16, K23 – změna orné půdy na
TTP a dřeviny,
- protierozní opatření a založení prvků ÚSES K15, K18 – změna orné půdy na TTP,
- založení prvku ÚSES K22, K24 – změna orné půdy na TTP a stromořadí podél meze,
- založení prvku ÚSES K26 – břehový porost podél vodního toku,
- opatření ke zvýšení retence K27 – malá vodní nádrž,
- rozvoj turistického ruchu významně zaměřeného na měkkou nepobytovou formu – naučné stezky,
cyklostezky, rozvojové plochy smíšené obytné pro rozvoj služeb,
- plochy pro šetrné formy ekologického zemědělství,
- ochrana kvalitní ZPF I. a II. třídy ochrany,
- přestavbové plochy, které zhodnocují využití stávajících areálů v ZÚ a ve svém důsledku šetří zábor
okolní kulturní krajiny,
- zmenšení vybraných zastavitelných ploch dle posudku SEA a dle řešení rozporu s DO ochrany
nemovitých kulturních památek.


Posílení sociálního pilíře:

- 3,76 ha zastavitelných ploch bydlení ke stabilizaci obyvatelstva,
- 2,69 ha zastavitelných ploch smíšených obytných ke stabilizaci obyvatelstva s možností podnikání,
- 1,73 ha zastavitelných ploch veřejných prostranství jako prostoru nových sociálních kontaktů,
- rozvoj hromadné rekreace v Kostrčanech Z27,
- rozvoj individuální rekreace v Jeřeni Z21,
- naučné stezky okolo Valče,
- nové cyklostezky,
- zachování příznivého klidového obytně rekreačního charakteru celého správního území,
- výroba cíleně zaměřená na zemědělskou výrobu,
- plochy pro specifickou k přírodě šetrnou formu ekologického zemědělství,
- rozvoj technické infrastruktury, zejména plošná plynofikace Valče, Kostrčan a Nahořečic, nové vodní
zdroje pro Velký Hlavákov a Nahořečice, napojení Jeřeně na ČOV Valeč a veřejný vodovod Valče,
nové trafostanice.
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h) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODS. 5
Doplní pořizovatel.

i) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY
NEBYLY
Doplní pořizovatel.

j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
Řešené území leží v Karlovarském kraji, v okrese Karlovy Vary, na území obce s rozšířenou
působností Karlovy Vary ve vzdálenosti cca 38 km od Karlových Varů. Sídlo stavebního úřadu je ve
Žluticích.
Území obce sousedí s obcemi Verušičky, Vrbice v Karlovarském kraji a obcí Lubenec a městem
Vroutek v Ústeckém kraji a s vojenským újezdem Hradiště. Spádovost obce Valeč za vyšší občanskou
vybaveností, pracovními a kulturními příležitostmi je k městům Karlovy Vary a Podbořany.
Obec je napojena na silniční síť silnicí II. třídy č. 194 ve směru Chyše – Vrbice – Valeč – silnice
II/221 a silnicemi III. třídy – č. 1945 ve směru Velký Hlavákov – silnice II/194, č. 1944 ve směru Valeč
– Libkovice, č. 1941 ve směru Valeč – Skytaly – Vesce – silnice II/226 a č. 2262 ve směru silnice
III/1944 – Nahořečice – Libyně – Drahonice.
Celé území obce Valeč se nachází v ochranných pásmech mezinárodního veřejného letiště Karlovy
Vary – Olšová Vrata s výškovým omezením staveb,
Jihovýchodním cípem řešeného území v katastru Nahořečice prochází vodovodní přivaděč, který
napojuje skupinový vodovod Žlutice do sousedního Ústeckého kraje. Obec Valeč a sídla Kostrčany,
Nahořečice a Velký Hlavákov jsou zásobena pitnou vodou z lokálních zdrojů. Sídlo Jeřeň a místní
části Hamerský Domek, Kamýk, Horní Mlýn a Bělá jsou zásobována individuálně pitnou vodou ze
studní.
Ve Valči je vybudována kanalizace zakončena ČOV Valeč. Žádné sídlo není napojeno na souvislou
splaškovou kanalizaci s centrální likvidací splašků v ČOV. Pouze sídlo Kostrčany má vybudovanou
souvislou splaškovou kanalizaci zakončenou v dnes nefunkční ČOV. Tato kanalizace a ČOV je však
v majetku soukromého vlastníka a nikoliv obce. Na území sídel probíhá likvidace splaškových vod
pouze individuálně v jímkách.
Území obce je napojeno na elektrifikační soustavu venkovního vedení 22kV a zásobeno elektrických
proudem z 10 trafostanic. Východní a jihovýchodní část území obce je dotčena trasou venkovního
vedení ZVN 400kV, částečně s tímto vedením v souběhu prochází řešených územím trasa dvojitého
venkovního vedení VVN 220kV, která se v jižní části odklání západním směrem. ZÚR KK vymezují
v návaznosti na trasu venkovního vedení VVN 220kV veřejně prospěšnou stavbu E04 – elektrické
vedení 400kV. Tato VPS půjde v trase 220kV na stávajících elektrických sloupech, vedení VVN 220kV
bude zrušeno.
Řešené území

není v současné době plynofikováno ani neprochází územím žádná trasa VTL

plynovodu. ÚP přebírá z ÚPO Valeč výhledovou trasu STL plynovodu a dále ji aktualizuje. Plynofikaci
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území obce bude provedena napojením na stávající plynovod končící v Lubenci s prodloužením přes
Libkovice, Nahořečice, Kostrčany, Jeřeň do Valče.
V severojižním směru prochází řešeným územím dálkový kabel. Severovýchodním – jihozápadním
směrem prostupuje území trasa radiového směrového spoje.
Západní cíp řešeného území protíná trasa produktovodu firmy Čepro a.s. včetně jeho ochranného
pásma v celkové šířce 600 m.
Na území obce se nenachází centrální soustava vytápění. Objekty jsou zásobeny teplem vesměs
lokálními topeništi. Na území obce není situován sběrný dvůr, směsný komunální odpad je z území
obce Valeč svážen na skládku Vrbička v okrese Louny.
Většina území obce Valeč leží v ptačí oblasti Doupovské hory soustavy NATURA 2000 a zároveň
severovýchodní cíp řešeného území spadá do Evropsky významné lokality Doupovské hory soustavy
NATURA 2000. Řešené území bylo rozšířeno v r. 2016 o jedno nové k.ú. Valeč u Hradiště, na kterém
se však nevyskytuje žádné sídlo, místní část ani žádná samota. Celé území obce je územím
s archeologickými nálezy.
Území okolo zámku Valeč spadá do 1 kategorie archeologických nalezišť – území s pozitivně
prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Obec Valeč a sídla
Velký Hlavákov, Jeřeň, Kamýk, Kostrčany a Nahořečice patří do 2 kategorie – území, na nichž nebyl
dosud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují. Zájmové
území obce představuje území s archeologickými nálezy.
ZÚR KK nevymezují na území obce prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. Pouze
severovýchodní cíp řešeného území zasahuje do ochranného pásma nadregionální biokoridoru K 45
Pustý zámek – K 53.
Od místní části Bělá podél celého zbývajícího toku řeky Blšanky je vymezeno záplavové území Q100
a aktivní zóna tohoto záplavového území. V záplavovém území leží část zástavby Kostrčan.
Území obce Valeč bylo v minulosti poddolováno, nachází se zde toto poddolované území:


poddolované území Valeč – křemenné suroviny – rozsah: systém.

Na území obce Valeč nebyl vymezen žádný dobývací prostor ani žádné chráněné ložiskové území.
Obec Valeč a sídlo Kostrčany mají polyfunkční charakter. U sídel Velký Hlavákov a Nahořečice
převažuje obytný charakter, u sídla Jeřeň a místních částí Hamerský Domek a Horní Mlýn převažuje
obytně-rekreační charakter, stejně tak u místní části Kamýk, kde se však ještě nachází chátrající
zemědělský areál. Místní část Bělá má charakter obytný s velkým zemědělským areálem.
Území obce Valeč sousedí v severní části s vojenským újezdem Hradiště, na území obce zasahuje
ochranné pásmo tohoto újezdu. Tato poloha v minulosti velmi limitovala a omezovala rozvoj obce a
sídel. Prostupnost krajiny zejména v severních částech řešeného území byla z důvodů blízkosti
vojenského prostoru omezená a také v současné době jsou cesty za hranicí vojenského újezdu
omezeně přístupné. Tato skutečnost velkou měrou limituje rozvoj cykloturistiky a pěší turistiky. Území
vojenského újezdu představuje velmi kvalitní krajinnou oblast, která svou rozlohou a blízkostí pozitivně
ovlivňuje kvalitní životní prostředí na území obce Valeč. V obci Valeč je řada nemovitých kulturních
památek s vyhlášenou městské památkovou zónou Valeč a krajinnou památkovou zónou Valečsko.
 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením ze dne 19.9.2016 a
31.10.2016 provedl projektant tyto úpravy:
-

plocha Z1 (SV) byla zrušena, řešeno jako NSzpk a NSz1pk, stav,

-

plocha Z2 (BV) byla zrušena, řešeno jako ZS stav,

-

plocha Z3 (BV) byla zrušena, řešeno jako ZS stav,
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-

plocha Z4 (PV) byla zrušena, řešeno jako ZS, BH, PV, vše stav,

-

plocha Z5 (RZ) bylo zrušena, řešeno jako rozšířené K5 (NSr),

-

plocha Z6 (BV) byla zrušena, řešeno jako NSzp, stav,

-

plocha Z7 (BV) byla zrušena, řešeno jako NSz1k, stav,

-

plocha Z18 (VZ) byla zmenšena ve vazbě na ZÚ, část řešeno jako NSzpk, stav,

-

podél plochy Z24 byla navržena nová plocha Z45 pro izolační zeleň (PX2),

-

plocha Z24 (VZ) byla zmenšena o novou plochu Z45,

-

u plochy Z25 (VZ) bylo změněno funkční využití plochy na VZ1 bez staveb, tímto řešením plocha
Z25 nepředstavuje zábor ZPF,

-

u plochy Z43 (VS) bylo změněno funkční využití plochy na VS1 se zákazem bioplynových stanic a
provozů na zpracování, třídění, likvidaci a recyklaci odpadu,

-

do Koordinačního výkresu byla doplněna poznámka: „Celé zájmové území je územím
s archeologickými nálezy“. Zároveň však není vysvětleno, co se pojmem „zájmové území“ rozumí,
neboť toto není vysvětleno ani ve stanovisku DO ani v pokynu pořizovatele. Projektant ÚP rovněž
netuší jednoznačný význam pojmu „zájmové území“.

-

plocha Z11 (OM) byla zrušena, řešeno jako součást obklopující plochy Z10 (BV),

-

plocha Z10 (BV) byla výrazně zmenšena a upravena, část původní plochy Z10 byla řešena jen jako
územní rezerva R4,

-

nově byla vymezena plocha Z44 (PV) pro místní komunikaci v upravené ploše Z10,

-

pro upravenou plochu Z10 byla stanovena podmínka zpracování ÚS včetně úkolů na prověření
problémů v území,

-

byly prověřeny ÚAP dle aktuální předané verze ÚAP,

-

nově byla vymezena územní rezerva R5 v místě části zrušené plochy Z36,

-

část plochy Z36 (BV) byla zrušena, řešeno jako nová územní rezerva R5,

-

plochy K3 (NZ1) byly zcela zrušeny, dle požadavku obce ze dne 28.11.2016 v souladu s pokyny,

-

plochy K4 (NZ1) byly zredukovány pouze na 1 plochu o rozloze 1 ha – ve vazbě na upravenou
plochu Z18 (VZ), dle upřesnění obce,

-

změna regulačních podmínek plochy NZ1 – zrušení bodů B6, C4,

-

plocha K6 (NSr) byla rozšířena i o pozemek W, na základě požadavku obce z 28.11.2016,

-

správní území obce bylo zvětšeno o nové k.ú. Valeč u Hradiště, ve kterém se nevyskytuje žádné
sídlo ani ZÚ, převažuje lesní půda,

-

dle dalších upřesňujících podkladů obce ze dne 28.11.2016 bylo řešeno:
 do ÚP nebyly zapracovány další prameny jako zdroje pitné vody,
 cesty IV. třídy, páteřní polní cesty: obec předala projektantovi materiál: Atlas Valeč –
integrovaná strategie rozvoje území. Zde jsou zmiňované cesty IV. třídy a páteřní polní cesty
vyznačeny bez rozlišení pouze v rozsahu ZÚ obce a sídel, jedná se o rekonstrukci pěších cest
vesměs na obecních pozemkách na veřejných prostranstvích. ÚP tuto problematiku
zapracovává pouze v textové části, neboť se jedná o podrobnost nad rámec ÚP.

-

do ÚP byly zapracovány podrobné regulační podmínky výstavby ve Valči dohodnuté v rámci řešení
rozporu,

-

pro plochu Z26 (lokalita záboru ZPF 16) bylo doplněno odůvodnění požadovaného záboru ZPF,

-

plocha změn v krajině K2 (NSi) byla zcela zrušena a nahrazena průhledným koridorem technické
infrastruktury KD-1 pro vedení ZVN 400kV, a to v souladu s metodikou MMR pro koridory,

-

plocha změn v krajině K28 (NSi) byla zcela zrušena a nahrazena průhledným koridorem technické
infrastruktury KD-2 pro aktualizovanou trasu VTL plynovodu a to v souladu s metodikou MMR pro
koridory,
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-

do úpravy návrhu ÚP před řízením byla zapracována velká novela stavebního zákona č. 183/2006
Sb. k 1.1.2013, zejména byl upraven obsah textové zprávy a byly zcela přepracovány navržené
VPS a VPO: veškerá navržená VPO jsou řešena jen s vyvlastněním, v názvech VPS VT1 a VT3
byla vypuštěna slova „koridor“,

-

pro veškeré změny v rozsahu rozvojových ploch (Z, P, K), koridorů technické infrastruktury (KD)
územních rezerv (R), VPS a VPO byly zapracovány i do textové části ÚP včetně všech vložených
tabulek,

-

do ÚP byla zapracována Aktualizace č.1 PÚR ČR.

 Nad rámec pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP Valeč před řízením projektant zvážil
nové skutečnosti a do ÚP dále zapracoval:
-

plocha změn v krajině K26 byla změněna ve vztahu k nově vymezenému koridoru KD-1, plocha
K26 byla rozdělena na 2 části tak, aby v koridoru KD-1 neležela neboť se jedná o výsadbu
mimolesní zeleně,

-

v novém k.ú. Valeč u Hradiště byl vymezen lokální ÚSES autorizovaným projektantem ÚSES
RNDr. J. Křivancem, nově byly vymezeny LBC 24, 25, 26, LBK 40, 41 , pro tyto nové prvky ÚSES
byly doplněny tabulkové popisy včetně návrhu opatření v kap. e) 2,

-

byly odstraněny chyby návrhu ÚP (XII./2012) a byl zcela přepracován v.č.4 Koncepce uspořádání
krajiny, jako VPO jsou řešena opatření pro založení ÚSES, pro zvýšení retence území a pro
snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami,

-

koridor technické infrastruktury KD-2 pro VTL plynovod byl v severní části upraven (zúžen) pouze
jednostranně podél stávající silnice III/1941,

-

byly odstraněny chyby návrhu ÚP a byla provedena revize původních VPS s tím, že byly zmenšeny
nebo zcela zrušeny ty VPS, které ležely na pozemkách toho majitele, v čí prospěch bylo navrženo
vyvlastnění nebo překupní právo: tímto způsobem byly zcela zrušeny VPS technické infrastruktury,
které ležely na obecních pozemkách: VT1, VT13, VT24, VT26, VT27, VT28, VT29, VT32, VT37,
dále bylo z téhož důvodu zrušeno veřejné prostranství PP2 a zmenšeno veřejné prostranství PP1,
PP3,

-

byly zrušeny ty VPS technické infrastruktury, které byly původně navrženy pro velký původní
rozsah rozvojových ploch dle návrhu ÚP (XII./2012), který byl zmenšen, navržené inženýrské sítě a
jejich VPS byly tudíž v místech rušených rozvojových ploch rovněž zrušeny: VT6, VT7, VT18,
VT33, VT43, VT44, VT47, VT48, VT50, dále byla odstraněna chyba v návrhu ÚP (XII./2012) a VPS
ozn. VT59 STL plynovod v severní části sídla Kostrčany byly přečíslována na VT49 v plném
původním rozsahu,

-

nově byly vymezeny VPS technické infrastruktury VT54, VT55 pro navržené venkovní vedení
22kV, které v návrhu ÚP chyběly,

-

nově byla vymezena VPS pro veřejné prostranství PP6 pro nově navrženou zastavitelnou plochu
Z45 v Jeřeni,

-

z důvodu zmenšeného rozvoje území byly zcela zrušeny dříve navržené TS13, TS12, TS14 ve
Valči včetně navržených přípojek VN 22kV, výkon navržené TS15 v Nahořečicích byl snížen ze
400kV pouze na 250kVA,

-

plocha Z25 s novou funkcí VZ1 (pouze výběhy bez staveb) nyní nepředstavuje zábor ZPF, proto
byla zrušena lokalita záboru ZPF 15, rozsah plochy Z25 byl ponechán beze změny,

-

podmínka zpracovat územní studii pro plochu Z10 (BV) byla logicky rozšířena i na plochu Z44 (DS)
pro páteřní komunikaci procházející napříč celou plochou Z10. Bude tedy zpracována společná
územní studie pro dvě bezprostředně související plochy Z10, Z44.
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 Projektant zvážil nové skutečnosti v území a do úpravy návrhu ÚP před řízením
nezapracoval tyto pokyny:
-

v ÚP nebyly provedeny úpravy dle drobných technických připomínek uplatněných obcí
k 11.10.2013. Jednalo se o:
 úpravu barevnosti ploch W a NP,
 rozlišení VPS technické infrastruktury dle druhu inženýrské sítě.

Důvodem je zpracování ÚP v režimu dotací KÚ KK, ORR, kdy je pro zpracování ÚP povinný datový
model Minis včetně použitých barev.

j) 1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Území obce Valeč se bude rozvíjet zejména jako obytně rekreační území s výrobou zaměřenou na
zemědělství. Koncepce rozvoje řešeného území je zakotvena v ÚPO Valeč, který ÚP přebírá
v minimálním rozsahu, neboť značný podíl dříve schválených rozvojových ploch v ÚPO byl v procesu
pořízení ÚP zrušen dle pokynů pořizovatele. Rozvoj území je řešen ve 2 etapách. Ve II. etapě je
navržena pouze jedna zastavitelná plocha smíšená výrobní v Jeřeni. ÚP řeší rovněž 5 územních
rezerv, které pouze naznačují možnost dalšího rozvoje území. Všech 5 územních rezerv R1 – R5
představují části dříve schválených zastavitelných ploch bydlení, neboť odborné posouzení vymezení
zastavitelných ploch bydlení a stanoviska DO prokázaly, že ÚPO jsou zastavitelné plochy bydlení
výrazně nadhodnoceny. V I. etapě jsou rovněž řešeny plochy změn v krajině. Obec i sídla se budou
rozvíjet diferencovaně v závislosti na jejich funkci v sídelní struktuře řešeného území:
 Obec Valeč – polyfunkční obec s dominantou zámeckého areálu a dalších nemovitých kulturních
památek soustředěných v centru obce v městské památkové zóně, obec zaměřená na bydlení,
smíšené bydlení i výrobu. Rozvoj zejména ve vazbě na ÚPO – jižní rozvojové plochy Z10, Z12 byly
oproti ÚPO výrazně zmenšeny. Zástavba bez nových výškových dominant. Část zrušené plochy
Z10 je řešena pouze jako územní rezerva R4.
 Sídlo Jeřeň – obytné sídlo s bývalou zemědělskou farmou, která je užívána jako areál smíšené
výroby, dostavba ZÚ plochami bydlení a smíšeného bydlení, další rozvoj pro zemědělskou výrobu
a ve II. etapě pro výrobu smíšenou.
 Sídlo Kostrčany – klidové obytně rekreační sídlo se zemědělskou farmou v areálu bývalého zámku.
Navržena dostavba areálu hromadné rekreace, rozvoj jižního okraje sídla smíšeným bydlením
zejména jako dostavba ZÚ, stabilizace parku na ploše bývalé zámecké zahrady, zemědělský areál
stabilizován bez rozvoje, zachován klidový charakter sídla. Zastavitelná plocha Z26 byla oproti
ÚPO zmenšena a přeřazena do územní rezervy R2.
 Sídlo Nahořečice – klidové obytně rekreační sídlo s minimálním rozvojem mimo ZÚ, část
zastavitelných ploch bydlení byla oproti ÚPO zrušena a převedena do územních rezerv R1 a R5.
Zastavitelné plochy výhradně pro bydlení, park a technickou infrastrukturu.
 Sídlo Velký Hlavákov – obytné sídlo s areálem bývalé zemědělské farmy, který je dnes užíván jako
areál smíšené výroby. Rozvoj zaměřen výhradně na bydlení a smíšené bydlení, dostavba návsi a
dalších ostatních pozemků. Zastavitelná plocha Z39 byla oproti ÚPO zmenšena a převedena na
územní rezervu R3.
 Místní části Bělá a Hamerský Domek – stávající obytná a zemědělská historická zástavba bez
rozvoje v kontaktu s lokálním ÚSES a stanoveným záplavovým územím Q100 řeky Blšanky.
 Místní část Kamýk – zbytky historické zástavby, řešena přestavba zchátralého zemědělského
areálu na smíšené bydlení.
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Na území obce jsou navrženy plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) dle vyhl. č.
501/2006 Sb., v platném znění:
* Plochy bydlení (B)
- bydlení v bytových domech – BH,
- bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské – BI,
- bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV.
* Plochy rekreace (R)
- rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI,
- rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci – RH,
- rekreace – zahrádkové osady – RZ.
* Plochy občanského vybavení (O)
- občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV,
- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM,
- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS,
- občanské vybavení – hřbitovy – OH,
- občanské vybavení – se specifickým využitím – církevní a sakrální stavby – OX1.
* Plochy smíšené obytné (S)
- plochy smíšené obytné – městské – SM,
- plochy smíšené obytné – venkovské – SV.
* Plochy dopravní infrastruktury (D)
- dopravní infrastruktura – silniční – DS.
* Plochy technické infrastruktury (T)
- technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI.
* Plochy výroby a skladování (V)
- výroba a skladování – zemědělská výroba – VZ,
- výroba a skladování – zemědělská výroby specifická – bez staveb – VZ1.
* Plochy smíšené výrobní (I)
- plochy smíšené výrobní – VS,
- plochy smíšené výrobní specifické – VS1.
* Plochy veřejných prostranství (P)
- veřejná prostranství – PV,
- veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň - PX1,
- veřejná prostranství - se specifickým využitím - ochranná a izolační zeleň - PX2,
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky – ZV.
* Plochy vodní (W)
- plochy vodní a vodohospodářské – W.
* Plochy zemědělské (A)
- plochy zemědělské – NZ,
- plochy zemědělské specifické určené pro ekologické zemědělství – NZ1.
* Plochy přírodní (N)
- plochy přírodní – NP
* Plochy smíšené nezastavěného území (H)
- plochy smíšené nezastavěného území - NS
Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
k – kulturně historická,
l – lesnická,
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p – přírodní,
r – rekreační nepobytová,
v – vodohospodářská,
z – zemědělská,
z1 – zemědělská maloprodukční.
 Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a
nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky
prostorového uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje
ÚP rovněž podmínečně přípustné využití.
 Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření dle §18 odst. (5) stavebního zákona, v platném
znění, se stanovují tyto omezující podmínky:
-

na plochách vymezených pro ÚSES (NP, NSp), na plochách vodních a vodohospodářských a na
plochách přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a to z důvodu ochrany přírodních hodnot
území, která je prioritou těchto území,

-

zemědělské stavby lze umisťovat pouze na plochách smíšených nezastavěného území
zemědělských a to pouze do výšky 5 m a to ve vazbě na zemědělskou půdu a § 79 stavebního
zákona, v platném znění,

-

oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy smíšené nezastavěného území zemědělské a
lesnické a to do výšky 2 m bez podezdívky a pouze pokud neomezí prostupnost krajinou a to ve
vazbě na zemědělskou a lesnickou půdu a § 79 stavebního zákona, v platném znění.

* Zeleň - soukromá a vyhrazená - ZS
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách nezahrnutá do jiných druhů ploch
s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu) sloužící k rekreaci a k pěstební činnosti.
B. Přípustné využití
1. zahrady a sady –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,
4. účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a k ukrytí
2

techniky pro údržbu zahrady do 16 m zastavěné plochy a 1 NP.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.

155

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 5,
2. maximální podlažnost 1 NP,
3. minimální % ozelenění plochy 85.

* Zeleň vyhrazená – se specifickým využitím - historické zahrady, parky – ZX1
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území nezahrnutá do jiných zastavěných území s rozdílným
způsobem využití (zeleň v rámci areálu).
B. Přípustné využití
1. plochy historických zahrad - zámecké parky a zahrady s parkovou vybaveností (mobiliář, drobná
architektura), zejména typu francouzských zahrad,
2. omezeně přístupné (ohrazené, obvykle s návštěvními hodinami), patřící k zastavěnému území sídel
( buď zcela uvnitř sídel nebo přecházející do okolní volné krajiny),
3. umělé vodní bazény, vodní toky a plochy, kašny, vodní kanály, umělecká díla,
4. obnova historického mobiliáře zahrady,
5. lesní pozemky – les zvláštního určení,
6. mimolesní zeleň charakteru lesoparku,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. skleníky a oranžérie bez omezení pouze jako stávající objekty nebo obnova zaniklých historických
objektů,
2. sezónní letní amfiteátr pouze jako dočasná stavba,
3. hospodářské a technické objekty bez omezení pouze jako stávající objekty nebo obnova zaniklých
historických objektů,
4. nové objekty technické obsluhy a zahradní hospodářské objekty v rozsahu nezbytně nutném
sloužící pouze zájmům historických zahrad.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru
přípustnou právními předpisy,
2. parkoviště osobních aut návštěvníků.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 20,
2. maximální podlažnost 2 NP,
3. minimální % ozelenění 70.
Plochy ZS jsou navrženy z důvodu stabilizace vyhrazených a dosud nezastavěných zahrad
v okrajových polohách zástavby Valče, které nejsou z důvodu ochrany přírodních a rovněž kulturních
hodnot území určené k zastavění. Plocha ZX1 je navržena pouze na místě vyhrazeného historického
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zámeckého parku ve Valči. Tato plocha zeleně není určena k zastavění z důvodu ochrany kulturních
hodnot území jako součást areálu nemovité kulturní památky zámku Valeč.

j) 1.1 PŘEHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
ÚP navrhuje na území obce Valeč zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině.
Rozvoj území je řešen ve dvou etapách. Základní členění rozvojových ploch řeší grafická část:
* ÚP:
v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000,
* část odůvodnění ÚP:
- řešení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině je prezentováno na: v. č. 1
Koordinační výkres, M 1:5 000.
Rozvojové plochy jsou označeny symbolem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších
výkresech územního plánu kromě v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
M 1:5 000, v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.
Označení rozvojových ploch sleduje charakter plochy:
Z - zastavitelné plochy, P – plochy přestavby, K – plochy změn v krajině.
ÚP VALEČ NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY:
I.ETAPA
Obec Valeč
* Zastavitelné plochy
Z8 – plocha bydlení na východě obce – BV
Z9 – plocha smíšená obytná jako dostavba nevyužitého území naproti ZŠ a MŠ – SM
Z10 – plocha bydlení v lokalitě Hřbitov – jih – BV
Z12 – plocha smíšená obytná jako rozšíření stávající zástavby v ulici Široká – SM
Z13 – plochy smíšené obytné jako dostavba nevyužitého území v ulici Široká – SM
Z14 – plochy bydlení jako dostavba proluk v ZÚ na jihozápadě obce – BV
Z15 – plocha smíšená obytná jako dostavba nevyužitého území na Náměstí – SM
Z16 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku okolo bývalé budovy špitálu jižně pod
zámkem – ZV
Z17 – plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště u fotbalového hřiště na západě obce – DS
Z18 – plocha výroby a skladování pro zemědělskou výrobu – zpracování mléka na severním okraji
obce - VZ
Z19 – plocha bydlení jako dostavba lokality Šmídovna jihovýchodně od obce – BV
Z44 – plocha dopravní infrastruktury jako místní komunikace v rozv.pl.Z10 - DS
* Plochy přestavby
P1 – přestavba bývalých zemědělských objektů jižně pod zámkem na plochu smíšenou obytnou – SM
P2 – přestavba severní části areálu bývalých kasáren na plochu smíšenou obytnou - SV
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Sídlo Jeřeň
* Zastavitelné plochy
Z20 – plocha bydlení na severu sídla – BV
Z21 – plocha rekreace v centru sídla – RI
Z22 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku jako revitalizace návsi – ZV
Z23 – plocha smíšená obytná na jihu sídla podél silnice III/1944 – SV
Z24 – plocha výroby a skladování pro zemědělskou výrobu na jihovýchodě sídla – VZ
Z25 – plocha výroby a skladování pro zemědělskou výrobu na severovýchodě sídla – VZ1
Z45 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou funkcí podél jižní strany rozv.pl. Z24 na
jihovýchodě sídla – PX2
* Plochy přestavby
P3 – přestavba chátrajícího a nevyužívaného území na východě sídla na plochu bydlení – BV
Sídlo Kostrčany
* Zastavitelné plochy
Z26 – plocha bydlení nad bytovými domy na severu sídla – BV
Z27 – plocha rekreace jako rozšíření letního rekreačního areálu – RH
Z28 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí mezi rozvojovou plochou
Z27 a vodním zdrojem na severu sídla – PX2
Z29 – plocha bydlení v centru sídla – BV
Z30 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v centru sídla – ZV
Z31 – plochy smíšené obytné na jihozápadě sídla – SV
Z32 – plocha bydlení na jihozápadě sídla – BV
Z33 – plochy smíšené obytné oboustranně podél silnice III/1944 na jihu sídla – SV
Sídlo Nahořečice
* Zastavitelné plochy
Z34 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na severu sídla – TI
Z35 – plocha bydlení na východě sídla – BV
Z36 – plocha bydlení na západě sídla – BV
Z37 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku před kostelem jako revitalizace
veřejného prostoru – ZV
Místní část Kamýk
* Plochy přestavby
P4 – přestavba chátrajícího zemědělského areálu v centru místní části Kamýk na plochu smíšenou
obytnou - SV
Sídlo Velký Hlavákov
* Zastavitelné plochy
Z38 – plocha smíšená obytná na severu sídla – SV
Z39 – plocha smíšená obytná na západě sídla – SV
Z40 – plocha smíšená obytná jako dostavba nevyužitého území v jižní části sídla – SV
Z41 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na jihu sídla – TI
Z42 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na jihovýchodě sídla – TI
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II.ETAPA
Sídlo Jeřeň
* Zastavitelné plochy
Z43 – plocha smíšená výrobní na jihu sídla – VS1
j) 1.2 PŘEHLED PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ
ÚP navrhuje na území obce celkem 25 ploch změn v krajině ozn. K1, K4 – K27 v I. etapě, z toho
opatření ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami (K9 – K17, K21,
K23) jako opatření ke zvýšení retence v území (K27) jako opatření k založení prvků ÚSES (K7, K8,
K18 – K20, K22, K24 – K26).
Seznam ploch změn v krajině:
K1 - obnova původních ovocných sadů v obci Valeč – NSz1pk
K4 - nezastavěná plocha zemědělské výroby specifické určená pro ekologické zemědělství severně
od obce Valeč – NZ1
K5 - areál sportu a nepobytové rekreace u požární nádrže u obce Valeč – NSr
K6 - plocha nepobytové rekreace vč. obnovy dvou rybníků na východním okraji obce Valeč – NSr
K7 - výsadba skupin a pásů dřevin jako založení prvku ÚSES jihozápadně od sídla Velký Hlavákov –
NSzp
K8 - výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku ÚSES jihozápadně od sídla Velký Hlavákov
– NSzp
K9 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES jižně od sídla Velký Hlavákov – NSzp
K10 - výsadba skupin a pásů dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES jižně od sídla
Velký Hlavákov – NSzlp
K11 -z orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku
ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov – NSzp
K12 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov – NSzp
K13 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov a jižně od sídla Bělá – NSzp, NSzpk
K14 - výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Velký
Hlavákov – NSzp
K15 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél cesty jako protierozní
opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov – NSzp
K16 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES severně od sídla Bělá – NSzpk
K17 - výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES severně od sídla Bělá – NSzpk
K18 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku
ÚSES mezi sídlem Bělá a sídlem Velký Hlavákov – NSzp
K19 - výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES východně od sídla Kamýk – NSzpk
K20 - výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES jižně od sídla Kamýk – NSzpk
K21 - výsadba skupin dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Jeřeň
– NP
K22 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél meze jako založení prvku
ÚSES jihovýchodně od sídla Jeřeň – NSzpk
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K23 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Kostrčany – NSzpk
K24 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES mezi
sídlem Kostrčany a sídlem Jeřeň – NSzpk
K25 - výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku ÚSES západně od sídla Kostrčany – NSzpk
a NP
K26 - výsadba břehového porostu podél vodního toku jako založení prvku ÚSES jižně od sídla
Kostrčany – NP
K27 - malá vodní nádrž s retenční funkcí jižně od obce Valeč – W

j) 1.3 ÚZEMNÍ REZERVY
ÚP navrhuje na území obce Valeč tyto územní rezervy, která předurčují kulturní krajinu
k výhledovému využití k zástavbě:
Územní rezervy
R1 – územní rezerva pro bydlení na západě sídla Nahořečice – (BV)
R2 – územní rezerva pro bydlení na západě sídla Kostrčany – (BV)
R3 – územní rezerva pro smíšené bydlení na severozápadě sídla Velký Hlavákov – (BV)
R4 – územní rezerva pro bydlení na jihu obce Valeč - (BV)
R5 – územní rezerva pro bydlení na západě sídla Nahořečice – (BV)
Územní rezervy R1, R2, R3, R4, R5 mohou být do ÚP zapracovány jako rozvojové zastavitelné plochy
bydlení změnou ÚP po prokázaní 75 % využitelnosti součtu rozvojových zastavitelných ploch bydlení
řešených v I. etapě vždy v jednotlivých sídlech.
Prověření územní rezervy R4 na jihu obce Valeč bude zároveň provedeno zejména z hledisek
prověření případné degradace památkových hodnot krajiny ve vazbě na novou zástavbu a
z dálkových pohledů.
Prověření územní rezervy R4 bude provedeno zejména z hledisek případné degradace památkových
hodnot krajiny ve vazbě na novou zástavbu a z dálkových pohledů.

j) 1.4 ÚZEMNÍ STUDIE
 ÚP navrhuje na území obce Valeč tuto plochu, ve které je nezbytné prověřit změny jejího využití
územní studií:
- XS1 – zastavitelné plochy Z10 (BV), Z44 (DS)
Z důvodu provázání zastavitelných ploch je třeba řešit ve Valči dvě zastavitelné plochy Z10 a Z44
jako jednu společnou územní studii.
Společná územní studie prověří možnost využití vymezených zastavitelných ploch v souladu
s požadavky ÚP při zohlednění prostorové a funkční návaznosti na okolní stávající zástavbu obce.
Bude stanovena koncepce veřejné infrastruktury včetně tras inženýrských sítí a míst napojení na
stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Územní studie prověří územní podmínky ochrany
hodnot území, navrhne základní prvky prostorové regulace a vymezí veřejná prostranství.
Dopravní obslužnost řešeného území bude posouzena včetně vazby na případné využití sousední
územní rezervy R4 a včetně obsluhy stávajícího hřbitova. Prvky prostorové regulace navržené
výstavby budou prověřeny rovněž z hlediska případné degradace památkových hodnot krajiny při
uplatnění dálkových pohledů na obec.
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Stanovuje se tato lhůta pro pořízení, schválení pořizovatelem a jejího vložení do evidence územně
plánovací činnosti: 4 roky po vydání ÚP (12/2021).
Společná územní studie bude projednaná s orgány památkové péče.

j) 1.5 KORIDORY
 V souladu s PÚR ČR a ZÚR KK vymezil ÚP ve zpřesněné poloze koridor technické infrastruktury
KD-1 pro stavbu nadmístního charakteru: koridor technické infrastruktury pro vedení ZVN 400kV –
propojení TR Vítkov – TR Vernéřov. V návrhu ÚP (XII./2012) byla pro tuto stavbu nadzemních
inženýrských sítí navržena plocha změn v krajině K2, která byla zrušena a nově převedena do
průhledného koridoru technické infrastruktury KD-1 v souladu s metodikou MMR. Tento koridor KD1 sleduje trasu stávajícího vedení VVN 220kV, které bude tímto zrušeno a nahrazeno tímto novým
vedením ZVN 400kV. Koridor KD-1 je upřesněn v šířce 100 m, je řešen jako průhledný, který
neovlivní funkční využití území kulturní krajiny. Po výstavbě tohoto nadzemního vedení ZVN 400kV
ve vymezeném koridoru KD-1 bude obnovena funkce lokálních prvků ÚSES vymezených v tomto
koridoru: LBC 10, 23, LBK 24, 37.
 V souladu se ZÚR KK (dle stanoviska KÚ KK, ORR ze dne 18.10.2016) vymezil ÚP v upřesněné
poloze koridor technické infrastruktury KD-2 pro upřesněnou stavbu nadmístního charakteru:
koridor technické infrastruktury pro VTL plynovod ze správního území obce Lubenec do Valče.
V návrhu ÚP (XII./2012) byla pro tuto stavbu podzemních inženýrských sítí navržena plocha změn
v krajině K28, která byla zrušena a nově převedena do průhledného koridoru technické
infrastruktury KD-2 v souladu s metodikou MMR. Tento koridor KD-2 byl ještě zpřesněn a vymezen
pouze jednostranně západně podél silnice III/1941 v šířce 50 m. Koridor je řešen jako průhledný,
který neovlivní funkční využití území kulturní krajiny. Po výstavbě tohoto podzemního vedení VTL
plynovodu ve vymezeném koridoru KD-2 bude obnovena funkce lokálních prvků ÚSES
vymezených v tomto koridoru: LBC 10, 16, LBK 20, 21, 28.

j) 1.6 PLOCHY BYDLENÍ
Plochy bydlení a smíšeného bydlení představují v obci, ve všech sídlech a v místních částech
významný podíl stávající zástavby. Zejména mimo obec jsou jednotlivé pozemky pro RD rozlehlé
s velkým zázemím hospodářských budov. ÚP se na rozvojové plochy bydlení rovněž

významně

zaměřuje – tyto plochy jsou navrženy ve všech sídlech včetně obce. Naprostá většina rozvojových
ploch bydlení byla řešena v ÚPO, některé tyto dříve odsouhlasené plochy byly v návrhu ÚP (XII./2012)
zmenšeny: Z10 ve Valči, Z39 ve Velkém Hlavákově, Z26 v Kostrčanech a Z36 v Nahořečicích. Další
část dříve odsouhlasených rozvojových ploch bydlení a smíšeného bydlení byla zrušena na základě
pokynů pořizovatele (Z1, Z2, Z3, Z6, Z7), plochy Z10, Z36 byly zmenšeny dle pokynů pořizovatele a
převedeny jen do územních rezerv R4, R5.ÚP řeší plochy bydlení jako dostavbu v ZÚ nebo ve vazbě
na ZÚ na úkor kulturní krajiny. Plochy bydlení jsou řešeny i jako plochy přestavby P3.
 ÚP navrhuje rozvojové plochy bydlení:
- Plochy bydlení řešené v ÚPO:........................................................
- Plochy bydlení zastavitelné nově navržené: ………………………..…

3,76 ha
0 ha

- Plochy bydlení přestavby: ..............................................................

0,61 ha

Celkem plochy bydlení.......................................................................

4,37 ha
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ÚPO z roku 2005 předpokládal na 15,5 ha rozvojových plochách bydlení a 8,3 ha rozvojových
plochách smíšeného bydlení nárůst obyvatel až o 520 osob, při optimistickém odhadu nárůst pouze o
280 osob. Provedené sčítání vykazuje pouze snižování obyvatel, podklady obce vykazují za rok
nárůst o 20 obyvatel, což ve výsledku je stále méně obyvatel, než před 20 lety. Upravený ÚP před
řízením vytváří nyní podmínky pro bydlení pouze pro 95 nových obyvatel.

j) 1.7 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Plochy občanského vybavení jsou významně zastoupeny v samotné obci, kde navíc představují
plochy nadmístního významu (zámek, muzeum). V obci je jako občanské vybavení charakteru veřejné
infrastruktury: (OV) areál zámku, areál školy a MŠ, budova OÚ. ÚP nenavrhuje žádné rozvojové
plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury.
Dále se na území obce nacházejí další plochy občanského vybavení , které nejsou součástí veřejné
infrastruktury:
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM): stávající plochy ve Valči,
v návrhu ÚP (XII./2012) navržená plocha Z11 (OM) byla zrušena a začleněna do plochy Z10 (BV),
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – ÚP tyto plochy pouze
stabilizuje – fotbalové hřiště ve Valči
- plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) – ÚP tyto plochy pouze stabilizuje – hřbitov ve Valči a
v Nahořečicích.
- plochy občanského vybavení – se specifickým využitím – církevní a sakrální stavby (OX1) – ÚP tyto
plochy pouze stabilizuje – kostel Panny Marie a Narození sv. Jana Křtitele ve Valči, kap. Sv. Jana
Nepomuckého ve Velkém Hlavákově, kostel sv. Václava v Nahořečicích.


ÚP navrhuje rozvojové plochy občanského vybavení:

- Plochy občanského vybavení řešené v ÚPO:...................................

0 ha

- Plochy občanského vybavení zastavitelné nově navržené................

0 ha

- Plochy občanského vybavení přestavbové:.......................................

0 ha

Celkem plochy občanského vybavení...............................................

0 ha

j) 1.8 PLOCHY REKREACE
ÚP stabilizuje plochy rekreace v řešeném území:
- plocha staveb pro rodinnou rekreaci (RI) v Jeření a Nahořečicích
- plochy hromadné rekreace (RH) v Nahořečicích
- plocha zahrádkové osady (RZ) v Nahořečicích
ÚP navrhuje zastavitelné plochy rekreace:
- plocha pro stavby pro rodinnou rekreaci v centru sídla Jeřeň
- rozšíření areálu letního rekreačního střediska v Kostrčanech
ÚP nenavrhuje žádnou plochu rekreace jako přestavbu.
 ÚP navrhuje rozvojové plochy rekreace:
- Plochy rekreace řešené v ÚPO...........................................................

0,22 ha

- Plochy rekreace zastavitelné nově navržené.......................................

0 ha

- Plochy rekreace přestavby................................................................
Celkem plochy rekreace......................................................................

0 ha
0,22 ha
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j) 1.9 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Na plochách veřejných prostranstvích jsou řešeny místní komunikace (PV) nebo veřejně přístupná
zeleň. ÚP nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu PV, místní komunikace budou řešeny jako nedílná
součást všech ostatních funkčních ploch.
V sídlech je v současné době minimum ploch veřejné zeleně (veřejných prostranství s veřejnou
zelení PX1, PX2, ZV). Stabilizovány jsou plochy veřejné zeleně v ZÚ na návsích sídel. Ve Valči není
2

v současné době žádná plocha veřejné zeleně větší jak 2.000 m , kterou by ÚP stabilizoval jako
samostatnou plochu veřejných prostranství s veřejnou zelení. Veřejná zeleň je ale v podlimitním
rozsahu samozřejmou součástí ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, smíšeného
bydlení i výroby a skladování. ÚP navrhuje rozsáhlý park Z16 ve Valči (ZV) mezi areálem zámku a
špitálem. Tento park logicky naváže na vyhrazenou zeleň zámeckého parku a zároveň tak zamezí
jakékoliv výstavbě v přímém kontaktu s nemovitými kulturními památkami na území městské
památkové zóny Valeč. Další veřejná zeleň je navržena v Jeřeni jako revitalizace návsi, (ZV) ochranná
zeleň v Kostrčanech, (PX2) park před kostelem v Nahořečicích. (ZV), ochranná zeleň v Jeřeni (PX2).
 ÚP navrhuje rozvojové veřejných prostranství:
- Plochy veřejných prostranství řešené v ÚPO....................................

1,67 ha

- Plochy veřejných prostranství zastavitelné nově navržené................. 0,06 ha
- Plochy veřejných prostranství přestavby...........................................
Celkem plochy veřejných prostranství............................................


0 ha
1,73 ha

ÚP zohledňuje v řešeném území požadavek odst. (2) § 7 vyhl. 501/2006 Sb., v platném

znění, takto:
ÚP řeší celkem 3,76 ha zastavitelných ploch bydlení, 0,22 ha zastavitelných ploch rekreace, 2,69 ha
zastavitelných ploch smíšeného bydlení. Celkem je řešeno 6,67 ha těchto zastavitelných ploch, které
jsou situovány ve všech sídlech včetně obce.
Na základě výše uplatněného požadavku by měl ÚP vymezit 0,33 ha rozvojových ploch veřejných
prostranství s veřejnou zelení.
ÚP řeší celkem 1,73 ha zastavitelných ploch veřejných prostranství, vše s veřejnou zelení. Ve vazbě
na rozsah zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení řešených v samotné Valči je největší
plocha veřejné zeleně řešená rovněž v samotné obci. V sídlech Kostrčany, Jeřeň a Nahořečice je
řešena zastavitelná plocha veřejné zeleně přiměřeně. Ve Velkém Hlavákově není stabilizována žádná
plocha veřejných prostranství s veřejnou zelení ani zde není navrhována.
Celkově ÚP splňuje požadavek dle odst. (2) §7 vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění více než pětkrát.

j) 1.10 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Plochy smíšené obytné jsou stabilizovány zejména v malých sídlech a představují historickou
zástavbu zemědělských usedlostí pro bydlení s velkým zázemím drobných řemesel nebo zemědělské
malovýroby. ÚP navrhuje plochy smíšené obytné jako zastavitelné a přestavbové v sídlech.
Přestavbové plochy smíšené obytné jsou řešené jako přestavba dříve výrobních zemědělských areálů
a přestavba části bývalých kasáren.
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 ÚP navrhuje rozvojové smíšeného bydlení:
- Plochy smíšené obytné řešené v ÚPO.........................................
- Plochy smíšené obytné zastavitelné nově řešené.........................

2,69 ha
0 ha

- Plochy smíšené obytné přestavbové...........................................

1,43 ha

Celkem plochy smíšené obytné..................................................

4,12 ha

j) 1.11 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ÚP stabilizuje jako plochy dopravy silnice II. a III. třídy, vybrané komunikace mimo ZÚ a parkoviště.
ÚP navrhuje centrální parkoviště u sportovního areálu ve Valči Z17 a páteřní místní komunikaci Z44
v ploše Z10 jako zastavitelné plochy silniční dopravy. Plocha Z44 pro páteřní komunikaci v ploše Z10
byla řešena v rámci úpravy návrhu ÚP před řízením. ÚPO v tomto území vymezil rozsáhlé plochy BV.
Navržené naučné stezky ani navržené cyklostezky nejsou řešené jako navržená samostatná funkční
plocha, ale jsou součástí kulturní krajiny (NP, NZ, NSx)
 ÚP navrhuje rozvojové dopravní infrastruktury:
- Plochy dopravní infrastruktury řešené v ÚPO..................................

0,79 ha

- Plochy dopravní infrastruktury nově navržené...................................

0 ha

- Plochy dopravní infrastruktury přestavbové......................................

0 ha

Celkem plochy dopravní infrastruktury...........................................

0,79 ha

j) 1.12 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Stávající zemědělské areály jsou stabilizovány jako plochy zemědělské výroby pouze v Kostrčanech,
v Nahořečicích a v Bělé. V řešeném území jsou navrženy pouze plochy zemědělské výroby pro
potřeby místních zemědělců – v Jeřeni plochy Z25 a Z24 na východním okraji sídla, ve Valči plocha
Z18 na severním okraji. Některé původní zemědělské areály jsou stabilizovány jako plochy smíšené
výroby, neboť v nich funguje jak drobná výroba, tak i zemědělské provozy. Plochy přestavby P1 ve
Valči a P4 v Kamýku navrhují přestavbu původních zemědělských areálů na plochy smíšené obytné.
Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením byly upraveny regulační podmínky
plochy Z25 (VZ1), plocha Z24 (VZ) byla zmenšena o nově navrženou plochu ochranné zeleně (Z45 –
PX2), plocha Z18 byla přemístěna a byly upraveny regulační podmínky.


ÚP navrhuje rozvojové plochy výroby a skladování:

- Plochy výroby a skladování řešené v ÚPO......................................

0,37 ha

- Plochy výroby a skladování zastavitelné nově navržené...................

1,41 ha

- Plochy výroby a skladování přestavbové........................................

0 ha

Celkem plochy výroby a skladování.............................................

1,78 ha

j) 1.13 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
ÚP navrhuje v II. etapě rozvoje plochu Z43 v Jeřeni pro smíšenou výrobu. Jedná se o dříve
schválenou rozvojovou plochu, u které bylo na žádost majitele pozemku změněno funkční využití
území z původního smíšeného bydlení dle ÚPO. V I. etapě rozvoje není navrhována žádná rozvojová
plocha smíšené výroby. Jako stávající areály smíšené výroby jsou stabilizovány původní zemědělské
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areály ve Velkém Hlavákově a v Jeřeni. Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před
řízením byly upraveny regulační podmínky plochy Z43 (VS1).


ÚP navrhuje rozvojové plochy smíšené výroby:

- Plochy smíšené výroby řešené v ÚPO..............................................

0,97 ha

- Plochy smíšené výroby zastavitelné nově navržené...........................

0 ha

- Plochy smíšené výrobní přestavbové................................................

0 ha

Celkem plochy smíšené výrobní....................................................

0,97 ha

Na navržených plochách výroby a skladování a plochách smíšených výrobních v celkovém rozsahu
2,75 ha budou vytvořeny podmínky pro cca 40 nových pracovních míst.

j) 1.14 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ÚP stabilizuje v řešeném území plochy technické infrastruktury pro ČOV ve Valči, pro ČOV
v Kostrčanech a pro stávající místní vodní zdroje, vodojemy a úpravny vody. ÚP navrhuje rozvojové
plochy technické infrastruktury pro nové zdroje pitné vody, kterými budou posíleny stávající veřejné
vodovody ve Velkém Hlavákově (Z42) a v Nahořečicích (Z41, Z42)
 ÚP navrhuje rozvojové technické infrastruktury:
- Plochy technické infrastruktury řešené v ÚPO.....................................

0 ha

- Plochy technické infrastruktury zastavitelné nově navržené................ 0,12 ha
- Plochy technické infrastruktury přestavbové.......................................
Celkem plochy technické infrastruktury.........................................

0 ha
0,12 ha

Poznámka:
Do bilance rozvojových ploch Z, P není započítána rozloha koridorů KD-1, KD-2, neboť nepředstavují
rozvojové plochy, dle stavebního zákona, v platném znění.

j) 1.15 PLOCHY ZELENĚ
ÚP stabilizuje plochy zeleně, která není určena k zastavění, jako plochy zeleně soukromé, vyhrazené
– zahrady a nebo jako plochy zeleně se specifickým využitím – historické zahrady, parky jako
zámecký park ve Valči. Veškeré plochy zeleně nejsou určeny ke standardnímu zastavění (viz.
regulační podmínky ploch zeleně) a to z důvodu ochrany krajinného rázu, dálkových pohledů na obec
a zachování kulturních hodnot území ve vazbě na městskou památkovou zónu Valeč a krajinnou
památkovou zónu Valečsko. ÚP nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu pro zeleň. ÚPO Valeč rovněž
žádné takové rozvojové plochy nenavrhoval.


ÚP navrhuje rozvojové plochy zeleně:

- Plochy zeleně řešené dle ÚPO: …………………………………………

0 ha

- Plochy zeleně nově navržené: ………………………………………..…

0 ha

- Plochy zeleně přestavbové: ……………………………………………… 0 ha
Celkem rozvojových ploch zeleně …………………………………..…

0 ha
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ÚP řeší tento rozsah ploch přestavby (v ha):
I. etapa

Sídlo

funkce

rekreace

funkce

funkce

funkce

funkce

funkce

funkce

funkce

B

R

O

P

Z

S

D

VS

M

Valeč
Jeřeň

1,26
0,61

∑
1,26
0,61

Kostrčany
Nahořečice
Velký Hlavákov
Kamýk
Celkem:

0,61

0,17

0,17

1,43

2,04

166

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

ÚP řeší tento rozsah zastavitelných ploch (v ha):
I. etapa

funkce

rekreace

funkce

funkce

funkce

funkce

funkce

funkce

funkce

Sídlo

B

R

O

P

Z

S

D

VS

T

Valeč

2,38

1,02

0,97

0,79

0,75

5,91

Jeřeň

0,38

0,05

0,32

0,18

1,03

1,96

Kostrčany

0,66

0,17

0,23

0,83

Nahořečice

0,34

1,89

0,16

Velký Hlavákov

∑

0,71

0,02

0,52

0,10

0,81

11,09

Kamýk
Celkem:

3,76

0,22

1,73

funkce

rekreace

funkce

funkce

B

R

O

P

2,69

0,79

1,78

0,12

funkce

funkce

funkce

funkce

funkce

Z

S

D

VS

T

II. etapa

Sídlo

∑

Valeč
Jeřeň

0,97

0,97

0,97

0,97

Kostrčany
Nahořečice
Velký Hlavákov
Kamýk
Celkem:
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Celková bilance rozvojových ploch dle funkce (v ha) I. a II. etapa

plochy
Funkce

přestavby
I. etapa

celkem

celkem

celkem

z toho

z toho

zastavitelné

zastavitelné

zastavitelné

zastavitelné

zastavitelné

plochy

plochy

plochy

plochy řešené v

plochy nově

I. etapa

II. etapa

I. a II. etapa

ÚPO

navržené

celkem ÚP

3,76

3,76

3,76

4,37

Rekreace – R

0,22

0,22

0,22

0,22

Veřejné prostranství – P

1,73

1,73

1,67

2,69

2,69

2,69

4,12

Dopravní infrastruktura – D

0,79

0,79

0,79

0,79

Výroba – V

1,78

1,78

0,37

Bydlení – B

Smíšené obytné – S

0,61

1,43

Technická infrastruktura –
Smíšená výroba – VS
Celkem

0,12

0,12

T

2,04

11,09

0,97

0,97

0,97

0,97

12,06

10,47

0,06

1,73

1,41

1,78

0,12

0,12
0,97

1,59

14,1
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j) 2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Na území obce se nacházejí tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních
rozhodnutí:
Vymezení území:
- hranice řešeného území,
- hranice jednotlivých katastrálních území,
- hranice zastavěného území k 15.09.2012.
Využití území:
- koridor technické infrastruktury – dle ZÚR KK – VPS č. E04, dle PÚR ČR koridor technické
infrastruktury E2, venkovní vedení ZVN 400kV
- koridor technické infrastruktury – dle ZÚR KK – VPS č. P.02 Dlouhá Ves – Žlutice – Chyše,
upřesněná trasa VTL plynovodu ze správního území obce Lubenec
Ochrana přírody a krajiny:
územní systém ekologické stability – obecná ochrana
 ZÚR KK vymezuje na území obce: ochranná zóna NRBK K45 Pustý zámek – K53
 ÚP na území obce navrhuje:
- lokální biocentrum funkční:

LBC 4 Pod Hlavákovským vrchem
LBC 7 Nad Sklárnou
LBC 19 Nad Kamýkem
LBC 21 Kostrčanské louky
LBC 24 Pod Pilířem
LBC 26 Ořkovská louka

- lokální biocentrum nefunkční:

LBC 1 U Velkého Hlavákova
LBC 2 Pod Obecním lesem
LBC 3 V lukách
LBC 5 Pod silnicí
LBC 6 Hájovna sklárna
LBC 8 U mlýna
LBC 9 Nad parkem
LBC 10 Joštův mlýn
LBC 11 Nad koupalištěm
LBC 12 Pod spravedlností
LBC 13 Valečské mokřady
LBC 14 Jeřeňské louky
LBC 15 Pod Jeření
LBC 16 U sušárny
LBC 17 Nad Dolním mlýnem
LBC 18 Kamýk
LBC 20 Horní mlýn
LBC 22 Pod Kostrčany
LBC 23 U Blšanky
LBC 25 Pod Prokopy

- lokální biokoridor funkční:

LBK 22 spojnice bc 10 - bc 19
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LBK 40 spojnice bc 24 - bc 25
LBK 41 spojnice 25 - bc 9
- lokální biokoridor nefunkční:

LBK 1 spojnice bc 2 - bc 3
LBK 2 spojnice bk 1 - hranice obce
LBK 3 spojnice bc 1 - bc 3
LBK 4 spojnice bc 3 - hranice obce
LBK 5 spojnice bc 3 - bk 9
LBK 6 spojnice bc 4 - bc 1
LBK 7 spojnice bk 6 - bc 5
LBK 8 spojnice bc 5 - bc 6
LBK 9 spojnice bc 4 - hranice obce
LBK 10 spojnice bc 6 - bc 8
LBK 11 spojnice bc 6 - bc 7
LBK 12 spojnice bc 4 - bk 13
LBK 13 spojnice bc 8 - bc 20
LBK 14 spojnice bc 7 - bc 9
LBK 15 spojnice bc 9 - bc 13
LBK 16 spojnice bc 13 - bc 12
LBK 17 spojnice bk 12 - hranice obce
LBK 18 spojnice bc 7 - bc 14
LBK 19 spojnice bc 7 - bk 20
LBK 20 spojnice bc 13 - bc 16
LBK 21 spojnice bc 16 - bc 10
LBK 23 spojnice bc 19 - bk 28
LBK 24 spojnice bc 19 - bk 31
LBK 25 spojnice bc 15 - bk 20
LBK 26 spojnice bc 15 - bk 27
LBK 27 spojnice bc 14 - bc 16
LBK 28 spojnice bc 10 - hranice obce
LBK 29 spojnice bc 17 - hranice obce
LBK 30 spojnice bk 27 - bk 31
LBK 31 spojnice bc 18 - bc 23
LBK 32 spojnice bc 14 - bc 20
LBK 33 spojnice bc 20 - bc 23
LBK 34 spojnice bc 20 - bc 21
LBK 35 spojnice bc 21 - hranice obce
LBK 36 spojnice bc 21 - bc 22
LBK 37 spojnice bc 22 - hranice obce
LBK 38 spojnice hranice obce - bc 17
LBK 39 spojnice bc 23 - hranice obce

obecná ochrana
- významný krajinný prvek ze zákona – PUPFL, vodní toky, jezera, rybníky, údolní nivy
zvláštní ochrana
- Natura 2000 – EVL Hradiště CZ0414127,
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- NATURA 2000 – EVL Doupovské hory CZ0424125,
- NATURA 2000 – ptačí oblast Doupovské hory CZ0411002,
- památný strom – 2 hraniční duby, k. ú. Valeč v Čechách, p. p. č. 970,
- přírodní památka Valeč, včetně OP.
Ochrana lesa:
- pozemky do vzdálenosti od okraje lesa = 50 m.
Ochrana před záplavami:
- stanovené záplavové území Q100 řeky Blšanky,
- stanovená aktivní zóna záplavového území Q100 řeky Blšanky.
Ochrana staveb:
- OP ČOV, OP = 20m.
Obrana státu:
- OP vojenského újezdu Hradiště,
Ochrana památek:
- nemovitá kulturní památka – Valeč, k. ú. Valeč v Čechách – socha sv. Jana Nepomuckého r. č.
21624/4-115,
- sloup Nejsvětější Trojice r.č. 45777/4-1112,
- sloup se sochou Panny Marie r.č. 28927/4114,
- venkovská usedlost r.č. 13106/4-4916,
- fara r.č. 47144/4-1117,
- škola r.č. 41054/4-1116,
- kostel Panny Marie r.č. 47115/4-1113,
- kostel Narození sv. Jana Křtitele r.č.
33838/4-1110,
- areál nemovité kulturní památky zámku
Valeč r.č. 45085/4-1109,
- Jeřeň, k. ú. Jeřeň – tvrz, tvrziště, archeologické stopy r.č. 28118/4-865,
- Velký Hlavákov, k. ú. Velký Hlavákov – kaple sv. Jana Nepomuckého r. č.
26010/4-1125,
- Kostrčany, k. ú. Kostrčany – zámek r. č. 50832/4-5254,
- Nahořečice, k. ú. Nahořečice – kostel sv. Václava, r. č. 23094/4-951
- městská památková zóna Valeč
- krajinná památková zóna Valečsko
Ochrana technické infrastruktury:
- vodovodní přivaděč, OP = 5 m,
- vodovod pitný, OP = 1,5 m,
- vodovod užitkový, OP = 1,5 m,
- vodojem, OP = 10 m,
- pramen, zdroj vod,
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- kanalizace splašková, OP = 1,5 m,
- výtlačný řad kanalizace, OP = 1,5 m,
- ČSoV – čerpací stanice odpadních vod,
- venkovní vedení VN 22kV, OP = 7 m,
- venkovní vedení VVN 220kV, OP = 15 m,
- venkovní vedení ZVN 400kV, OP = 20 m,
- trafostanice stožárová, OP = 7 m,
- trafostanice zděná, OP = 2 m,
- dálkový optický kabel, OP = 1 m,
- radiový směrový spoj,
- RR vysílač,
- telefonní ústředna,
- produktovod Čepro, zabezpečovací pásmo = 5 m, OP = 300 m.
Ochrana dopravní infrastruktury:
- silnice II. třídy č. 194, OP = 15 m,
- silnice III. třídy č. 1945, 1944, 1941, 2262, OP = 15 m,
- ochranné pásmo letiště s výškovým omezením staveb mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary
– Olšová Vrata,
- ochranné pásmo zařízení zajišťující letecký provoz mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary –
Olšová Vrata,.
Limity vyplývající z vlastností území:
- PUPFL zvláštního určení,
- PUPFL ochranný,
- I. třída ochrany půd,
- II. třída ochrany půd,
- povodí, rozvodí,
- archeologické naleziště,
- celé zájmové území obce je územím s archeologickými nálezy,
- investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorace),
- vodní tok zatrubněný,
- poddolované území:


poddolované území Valeč – křemenné suroviny – rozsah: systém.

j) 3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
j) 3.1 Železniční doprava
Řešeným územím neprochází žádná železniční trať.
j) 3. 2 Silniční doprava
Koncepce silniční dopravy se na území obce nemění. ÚP zachovává beze změny stávající trasu
silnice II/194, i když v ÚPO jsou navrženy dvě úpravy směrových oblouků této silnice u Bělé a
západně od Valče. ÚP rovněž stabilizuje beze změny silnice III. třídy č. 1941, č. 2262, č. 1945, č.
1944, i když v ÚPO jsou opět navrženy úpravy směrového oblouku silnice III/1944 severně nad sídlem
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Kostrčany a přeložka silnice č. 1945 u Bělé včetně úpravy směrového oblouku. Podél severního
okraje řešeného území leží vojenský újezd Hradiště, který je pro silniční veřejnou dopravu zcela
uzavřený.
Průtahy silnic napříč sídly často nedosahují požadovaných profilů, neboť jsou pevně dány
historickým vývojem a oboustrannou zástavbou procházejících silnic. ÚP nenavrhuje žádné
prostorové úpravy průtahů silnic v sídlech na úkor okolní zástavby. Doporučuje se s ohledem na
vesměs malé dopravní zatížení území řešit dopravní závady na silnicích vodorovným a svislým
dopravním značením.
ÚP rovněž nenavrhuje žádné úpravy stávající sítě místních komunikací v řešeném území.
V současné době byly upraveny prostory Náměstí, Široké a Podbořanské ulice a částečně i
Karlovarské ulice. Místní komunikace v sídlech jsou vesměs úzké, často pouze štěrkové s velkými
podélnými spády. Účelové polní cesty v řešeném území jsou využívány pro zemědělskou výrobu, mají
vyhovující šířku. Stávající síť těchto účelových polních a lesních cest zůstává zachována. ÚP doplňuje
tyto polní cesty u Velkého Hlavákova. Napojení místních a polních komunikací na silniční síť je
vyhovující zejména vzhledem k malému dopravnímu vytížení řešeného území. Předpokládá se úprava
vybrané sítě polních cest až při řešení KPÚ v jednotlivých katastrech.
V rámci úpravy plochy změn v krajině K6 pro nepobytovou rekreaci na východě obci Valeč bude
obnovena historická účelová komunikace na p.p.č. 1335, k.ú. Valeč. Pro pěší přístup k ploše změn
v krajině K6 z náměstí Valče bude sloužit účelová komunikace na p.p.č. 1334, k.ú. Valeč.
ÚP prověřil kapacity dopravy v klidu v řešeném území:
- parkoviště pro občanskou vybavenost na Náměstí je stabilizováno v počtu 10 osobních vozů,
- parkoviště pro panelové bytové domy v Růžové ulici v počtu 20 osobních vozů je stabilizováno,
- parkoviště v Široké ulici jsou stabilizována pro potřebu muzea v počtu 10 osobních vozů a 2
autobusy,
- společné parkoviště pro potřeby areálu zámku a sportovního areálu – ÚP navrhuje plochu Z17 jako
centrální parkoviště při Karlovarské ulici při příjezdu do obce od západu na zatravněné ploše bývalé
skládky s kapacitou 6 autobusů a 155 osobních aut,
- v sídlech Velký Hlavákov, Jeřeň, Kostrčany i Nahořečice bude veřejné parkování s ohledem na
minimální dopravní zatížení a rovněž minimální potřebu řešeno odstavením vozidel na místních
komunikacích,
- v celém řešeném území se předpokládá řešení odstavování a parkování vozidel na svém vlastním
pozemku u RD, u stavby k rodinné rekreaci, v areálu služeb, nebo v areálu výroby či smíšené výroby.
ÚP zachovává podmínky veřejné autobusové dopravy včetně umístění zastávek na silničních
průtazích v sídlech v docházkové vzdálenosti 500 m. ÚP v sídlech neřeší samostatně problematiku
pěší dopravy. Chodníky podél silnic jsou zbudovány pouze ve Valči v prostoru Náměstí, Široké a
Podbořanské ulice a části Karlovarské ulice.
Značené turistické cesty se v řešeném území nevyskytují. ÚP přebírá z ÚPO naučné stezky, v okolí
Valče, které propojují turisticky atraktivní zázemí obce s přírodními lokalitami – Náměstí, zámek
včetně zámeckého parku, sady v okolí Valče, kostel a sloup Nejsvětější Trojice, fara, bývalý špitál a
zpět na Náměstí.
ÚP stabilizuje stávající cyklotrasy č. 35 Měděnec – Kadaň – Valeč – Manětín – Plzeň, č. 2249 Valeč
– Dubina, č. 3070 Valeč – Tis u Blatna. Na území obce se nevyskytují žádné cyklostezky, ÚP přebírá
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z ÚPO navrženou cyklostezku. Žádné nové cyklotrasy obec nepožaduje a to dle rozhodnutí ZO a
vlastníků pozemků.
j) 3.3 Letecká doprava
Území obce Valeč je dotčeno ochrannými pásmy veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary –
Olšová Vrata s výškovým omezením staveb.
Tato pásma neomezují nikterak výstavbu v řešeném území, neboť výšková hladina je stanovena
vysoce nad stávající zástavbou.

j) 4 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
j) 4.1 Vodní hospodářství
VODOVOD
STÁVAJÍCÍ STAV
Valeč
Obec Valeč je zásobena ze samostatných lokálních zdrojů, není připojena na žádný systém
skupinových vodovodů provozovaných VaK K.Vary.
Zdrojem vody pro obec je vrt v severozápadní části obce, mimo její zástavbu. Ze zdroje je voda
potrubím PEØ90 čerpána do úpravny vody a následně akumulována ve vodojemu Valeč. Úpravna
vody je umístěna u vodojemu.
Z vodojemu je veden přívodní řad PEØ110 do obce, z přívodního řadu jsou realizovány rozvody po
obci. Jedná se o kombinaci větveného a okruhového systému, na který jsou napojeny jednotlivé
nemovitosti. Řady jsou provedeny z různých materiálů a profilů PEØ110,90 a 63.
Tlakově je obec v jednom tlakovém pásmu, které je dáno výškovým umístěním vodojemu Valeč (cca
562,00/560,00 m n.m.).
Systém tohoto vodovodu je v provozování VaK K.Vary a.s..
Jeřeň
Jeřeň nemá veřejný vodovod, zdrojem vody jsou místní studny. Ze studen jsou vedeny dílčí rozvody
k jednotlivým nemovitostem. Vodovod i studny jsou soukromé nebo obecní.
Kostrčany
Kostrčany rovněž nemají veřejný vodovod, fungují zde privátní vodovody a jeden obecní vodovod.
Voda pro sídlo je zajištěna vodovodním systémem podniku Sady Kostrčany s.r.o., pro který

jsou

zdrojem vody 2 pramenní jímky situované na severozápadní okraj sídla. Z jímek je voda dopravována
3

3

a akumulována ve vodojemu (10 m + 30 m ). Zde je prováděna chemická úprava vody chlorováním a
následně je potrubím rozváděna po sídle. Současně jsou tímto vodovodem zásobeny provozní objekty
fy Sady Kostrčany s.r.o..
Dalším zdrojem vody jsou 2 vrty (v majetku obce) umístěna na severním okraji sídla. Voda je
akumulována v zásobní jímce a následně zásobuje rekreační středisko.
Pro ubytovací zařízení je zdrojem vody obecní studna, odkud je voda pomocí automatické tlakové
stanice (ATS) dopravována k nemovitosti.
V sídle je rovněž vybudován soukromý vodovod, který je již několik let nefunkční.
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Nahořečice
Toto sídlo má zrealizováno obecní veřejný vodovod, jehož zdrojem je obecní studna. Odtud je voda
3

dopravována do vodojemu (20 m ) a následně gravitačně do spotřebiště. Jižně od Nahořečic prochází
kapacitní skupinový vodovod Žlutice.
Velký Hlavákov
Toto sídlo má také zrealizován obecní veřejný vodovod. Zdrojem vody je obecní studna. Voda je
přímo ze studny čerpána do spotřebiště.
NÁVRH
Při návrhu zásobování obce Valeč a sídel Kostrčany, Jeřeň, Nahořečice a Velký Hlavákov je
respektován PRVKKK.
Doporučujeme, aby vodovodní systémy v soukromém vlastnictví přešly do vlastnictví obce.
Valeč
Rozvojové plochy obce budou zásobovány ze stávajícího systému vodovodu stávajícími řady, resp.
jejich prodloužením a zokruhováním. Při vedení tras bude respektován požadavek provozovatele
(VaK K.Vary), aby bylo vodovodní potrubí ukládáno do veřejně přístupných pozemků.
Jeřeň
Sídlo Jeřeň bude napojeno na veřejný vodovod Valče severně od Jeřeně.
Délka přívodního řadu z Valče do sídla je cca 700 m. Z přívodního řadu budou napojeny rozvody po
sídle.
Při vedení tras bude respektován požadavek provozovatele (VaK K.Vary), aby bylo vodovodní potrubí
ukládáno do veřejně přístupných pozemků. Rovněž budou respektovány materiálové a technické
požadavky provozovatele vodovodu.
Přívodní řad se navrhuje v profilu Ø110, vlastní rozvodné řady profilu Ø90. Potrubí bude opatřeno
hydranty, které budou sloužit k provozním účelům vodovod – tzn. jeho odkalení a odvzdušnění.
Využití hydrantů pro zajištění požární vody bude řešeno se správcem vodovodní sítě.
Při navrhování profilů nových vodovodních řadů budou zohledněny i požadavky na zajištění požární
bezpečnosti dané lokality. Technické řešení bude provedeno dle požadavků správce vodovodu, tj.
VaK K. Vary.
Kostrčany, Nahořečice, Velký Hlavákov,
V těchto sídlech bude zachován stávající systém zásobení vodou veřejným vodovodem z lokálních
zdrojů.
V sídlech Velký Hlavákov a Nahořečice budou do sítě veřejného vodovodu zapojeny nové vrty. ÚP
zároveň nevylučuje možnost napojení Nahořečic na vodovodní přípojku ze skupinového vodovodu
Žlutice jižně od sídla.
Rozvojové plochy v Kostrčanech, Nahořečicích a Velkém Hlavákově budou zásobeny ze stávajícího
systému vodovodu, resp. rozšířením stávajících řadů jejich prodloužením a případně jejich
zokruhováním.
Místní části Bělá, Kamýk, Hamerský Domek a Horní Mlýn
Nová zástavba v částech Bělá, Kamýk, Hamerský Domek a Horní mlýn bude zásobena z nově
zrealizovaných individuálních zdrojů, kterou vzniknou na základě hydrogeologického průzkumu a pod
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hydrogeologickým dozorem, aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivňování a poklesům
vydatností.
Na stávajících zdrojích bude sledována jejich vydatnost, úrovně hladiny a kvalita vody. Kvalitu vody si
budou zajišťovat jednotliví vlastníci studní a vrtů. Dále bude prováděna pravidelná údržba a opravy
zařízení.
Pro stávající i nové zdroje budou stanovena ochranná pásma dle platné legislativy (vodní zákon) a
bude dbáno na jejich dodržování.

KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ STAV
Valeč
V obci Valeč byla v nedávné době dokončena výstavba splaškové kanalizace zakončené v čistírně
odpadních vod, která je umístěna u silnice směrem na Vrbičku.
Kanalizace je provedena gravitační.
Čistírna odpadních vod je dimenzována na 498 EO. Technologicky je čistírna v provedení
s aktivačním procesem s diskontinuálním provozem – tzv. SBR systém. ČOV Valeč má dostatečnou
kapacitu pro připojení rozvojových ploch.
Jeřeň
V tomto sídle není vybudován žádný kanalizační systém ani centrální čistírna odpadních vod. Odpadní
vody ze zástavby jsou likvidovány individuálně, převážně v septicích s přepady do terénu.
Kostrčany
V tomto sídle je vybudována dešťová kanalizace, do které jsou částečně zaústěny přepady ze septiků.
Dále je v sídle vybudována splašková kanalizace, která je ukončena v centrální čistírně odpadních
vod. Tato čistírna je však již několik let mimo provoz a odpadní vody z Kostrčan tak odtékají bez
čištění do vodoteče Blšanka.
Splašková kanalizace je v soukromém vlastnictví.
Sídla Nahořečice, Velký Hlavákov a místní části Kamýk, Bělá, Hamerský Domek a Horní Mlýn
V těchto částech není zrealizován žádný kanalizační systém. Odpadní vody ze zástavby jsou
likvidovány individuálně, převážně v septicích s přepady do terénu nebo v jímkách na vyvážení.
NÁVRH
Valeč
Odkanalizování rozvojových ploch bude realizováno kanalizačním systém s napojením na stávající
rozvody splaškové kanalizace v obci.
V případě rozvojových ploch, kde není stávající systém kanalizace, se předpokládá budování
oddílného

systému kanalizace – tzn. realizaci splaškové kanalizace s napojením na stávající

kanalizaci. Konkrétní technické řešení bude vycházet z terénní konfigurace, avšak je preferováno
gravitační odvádění splaškových vod.
Při vedení tras bude respektován základní požadavek provozovatele, aby bylo kanalizační potrubí
ukládáno do veřejně přístupných pozemků. Technické řešení bude provedeno dle požadavků správce.
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Případně lze v případě rozvojových lokalit umístěných v blízkosti vodoteče dešťové vody svést do této
vodoteče. Tato možnost je dále podmíněna příhodnou konfigurací terénu. Při likvidaci dešťových vod
však bude upřednostňována možnost jejich vsakování na konkrétním pozemku.
Jeřeň
Vzhledem k počtu obyvatel a rozptýlené zástavbě není investičně a provozně výhodné budovat
čistírnu odpadních vod pro toto sídlo. Odpadní vody z objektů navrhujeme likvidovat v souladu
s PRVKKK i nadále v akumulačních jímkách. Předčištěné odpadní vody z těchto jímek budou
likvidovány na čistírně odpadních vod ve Valči.
Při likvidaci dešťových vod bude upřednostňována možnost jejich vsakování na pozemku.
Kostrčany
Stávající kanalizace bude zrevidována kamerovým monitoringem, kterým bude vyhodnocen technický
stav potrubí.
Nevyhovující úseky stok budou opraveny v závislosti na rozsahu poškození.
Stávající čistírna odpadních vod bude obnovena, tzn. budou zrealizovány potřebné stavební a
provozní objekty, bude osazena vhodná čistírenská technologie – předpokládáme mechanicko –
biologický způsob čištění odpadních vod.
Sídla Nahořečice, Velký Hlavákov,místní části Bělá, Hamerský Domek, Horní Mlýn, Kamýk
Vzhledem k počtu obyvatel a rozptýlené zástavbě není investičně a provozně výhodné budovat
čistírny odpadních vod pro tato sídla a části obce. Odpadní vody z objektů navrhujeme likvidovat i
nadále v souladu s PRVKKK v akumulačních jímkách. Předčištění odpadní vody z těchto jímek budou
likvidovány na čistírně odpadních vod ve Valči.
Při likvidaci dešťových vod bude upřednostňována možnost jejich vsakování na pozemku.

VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY
STÁVAJÍCÍ STAV
Řešené území leží převážně v povodí Ohře, okolí Velkého Hlavákova je odvodňováno do řeky Střely.
Řešeným územím protéká potok Blšanka s bezejmennými oboustrannými přítoky, pro kterou bylo
stanoveno záplavové území Q100 včetně aktivní zóny. V kontaktu s obcí Valeč teče Mlýnský potok
2

(číslo hydrolog. pořadí 1-13-03-052, plocha povodí 15,55 km ).
NÁVRH
Navrhujeme provádět odbahňování a úpravy stávajících vodních ploch v katastrech obce. Dále je
nutné provádět údržbu vodních toků, udržovat průtočné profily toků a provádět pravidelné prohlídky
toků.
j) 4.2 Zásobování elektrickou energií
Průzkum zájmového území konstatuje, že tímto územím prochází venkovní vedení nadřazených
soustav ZVN 400 kV, VVN 220 kV a rozvody VN 22 kV pro napájení distribučních trafostanic 22/0,4
kV.
Přes jihovýchodní část zájmového území ve směru jihozápad – severovýchod prochází venkovní
vedení nadřazené soustavy ZVN 400 kV č.441 z Etzenrichtu do Hradce. Vedení je provedeno vodiči
2

3x3xAlFe 240 mm se dvěma zemnícími lany na ocelových příhradových stožárech a je v užívání
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ČEPS a.s. Trasa tohoto vedení je situována jihovýchodně od hranice zastavěného území Kostrčan a
severozápadně od zastavěného území Nahořečic.
Při jižní hranici řešeného území ve směru západ – východ a poté jihozápad – severovýchod prochází
vedení nadřazené soustavy VVN 220 kV, které končí ve VVN rozvodnách Vítkov a Hradec u Kadaně.
2

Vedení je provedeno vodiči 2x3xAlFe 350/4 mm se zemnícím lanem kombinovaným se světelnými
vlákny na ocelových příhradových stožárech a je v užívání ČEZ a.s. Trasa tohoto vedení je situována
jižně a dále jihovýchodně od Kostrčan a severozápadně od Nahořečic.
Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno 10 trafostanic, jejichž
základní technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky:
označ. Název

trafo

stání

konstrukce

uživat.

TS1

Velký Hlavákov

? kVA

?

kVA

minaret

ČEZ

TS2

Bělá

? kVA

?

kVA

minaret

ČEZ

TS3

Valeč

? kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS4

Valeč

400 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS5

Valeč

? kVA

minaret

ČEZ

TS6

Valeč

250 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS7

Jeřeň

50 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS8

Kamýk

160 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS9

Kostrčany

400 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová ČEZ

TS10

Nahořečice

? kVA

?

?

kVA

kVA

minaret

ČEZ

Ve směru západ – východ prochází přes zájmové území páteřní vedení z Bochova do Lubence. Toto
vedení je situováno jižně od Velkého Hlavákova, severně od Kostrčan a severovýchodně od
Nahořečic.
Z tohoto vedení jižně od Velkého Hlavákova odbočuje na sever větev do Malého Hlavákova a na
severovýchod přípojka pro trafostanici TS1. Poněkud jižněji je z tohoto vedení provedena na
severovýchod dlouhá přípojka pro napájení trafostanice TS2. Severně od Kostrčan z vedení odbočuje
na jih přípojka pro trafostanici TS9. Východně od Kostrčan je směrem na sever provedena větev do
Valče, z které odbočuje na východ přípojka pro trafostanici TS8, dále na směrem západ přípojka pro
napájení trafostanice TS7 a ve Valči jsou z této větve připojeny trafostanice TS3 – TS6. Severně od
Nahořečic je z páteřní linky realizovaná odbočka směrem na jihozápad do Libkovic. Severovýchodně
od Nahořečic se nachází krátká přípojka vedoucí západním směrem pro napájení trafostanice TS10.
Všechny linky jsou provedeny převážně na betonových sloupech.
Celková rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích je asi 970 kVA
Z průzkumů je zřejmé, že v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií jen
částečné možnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu prostou výměnou stávajících transformátorů za
transformátory výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě bude činit i
jejich rozmístění.

Návrh – I. etapa
ÚP ve vazbě na PÚR ČR a ZÚR KK upřesňuje koridor E.02 dle PÚR ČR, zároveň koridor pro VPS
E.04 venkovního vedení ZVN 400kV v trase TR Vítkov – TR Vernéřov v šířce 100 m. Nové venkovní
vedení ZVN 400kV povede po stávajících sloupech dnešní trasy venkovního vedení VVN 220 kV,
které bude zrušeno.
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Valeč
V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch pro bydlení s RD, smíšené obytné plochy s
objekty, plochy občanského vybavení a plochy výroby a skladování. Dále je plánovaná přestavba
smíšených obytných ploch s objekty.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=360 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=50 kVA

plochy výroby a skladování

Ps=50 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 460 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS6
osadit na plný příkon tj. 400 kVA. Dostavba ZÚ na malých zastavitelných plochách bude zásobena
elektrickou energií z dalších stávajících trafostanic v obci TS4, TS5. Původně navržené trafostanice
v obci TS12, TS13, TS14 byly zrušeny z důvodu výrazného zmenšení zastavitelných ploch v obci
v procesu pořízení ÚP.
Jeřeň
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací plochy pro bydlení s RD, smíšené obytné plochy s
objektem a ploch výroby a skladování. Dále je plánovaná přestavba plochy pro bydlení s RD.
Soudobý příkon RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=150 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=20 kVA

plochy výroby a skladování

Ps=100 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 270 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS7
osadit na plný příkon tj. 400 kVA.
Kostrčany
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch pro bydlení s RD a smíšených obytných ploch s
objekty.
Soudobý příkon RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=90 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=80 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 170 kVA.
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Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS9
osadit na plný příkon tj. 630 kVA.
Nahořečice
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch pro bydlení s RD a plochy technické
infrastruktury.
Soudobý příkon

RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí

elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=30 kVA

plochy technické infrastruktury Ps=10 kVA
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 40 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné v severozápadní části
sídla vybudovat novou trafostanici TS15 s příkonem 250 kVA.
Kamýk
V návrhu rozvoje místní části je počítáno s přestavbou smíšené obytné plochy s objektem.
Soudobý příkon RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
smíšené obytné plochy Ps=20 kVA
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 20 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS8
osadit na příkon 160 kVA.
Velký Hlavákov
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací smíšených obytných ploch s objekty a ploch technické
infrastruktury.
Soudobý příkon RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
smíšené obytné plochy

Ps=80 kVA

plochy technické infrastruktury Ps=20 kVA
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 100 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné na severozápadě sídla
postavit novou trafostanici TS11 s příkonem 400 kVA.

180

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

Návrh – II. etapa
Jeřeň
V návrhu rozvoje sídla je v této druhé etapě počítáno s realizací smíšené výrobní plochy.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
smíšené výrobní plochy Ps=80 kVA
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 80 kVA.
Tento nárůst spotřeby elektrické energie bude pokryt z výkonové rezervy vytvořené v předchozí etapě.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány v obou etapách i
sekundární na sítě a rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními
kabely.

j) 4.3 Zásobování plynem
Obec Valeč nemá přiveden zemní plyn. Původní návrhy řešily plynofikaci obce na základě plynofikace
města Žlutice a dále Chyše s vedením plynovodu do správního území Valeč.
V současné době není tento návrh aktuální, neboť nebyla realizována plynofikace města Žlutice. Dle
ZÚR KK je zapracováno upřesnění VPS P.02 napojení vedení plynovodu ze správního území
sousední obce Lubenec v Ústeckém kraji, napojení na VTL plynovod u Drahonic (viz. stanovisko KÚ
KK, ORR ze dne 18.10.2016).
Nově je tedy navržena plynofikace sídel správního území obce Valeč přivedením zemního plynu z
vysokotlakého plynovodu Podbořany – Lubenec ze správního území obce Lubenec. ÚP vymezuje pro
stavbu tohoto navrženého VTL plynovodu koridor technické infrastruktury KD-2, v šířce 50 m, pouze
jednostranně podél silnice III/1941, koridor KD-2 je řešen jako průhledný.
KONCEPCE PLYNOFIKACE
* Vysokotlaký (VTP) plynovod
Zemní plyn bude do správního území obce Valeč přiveden vysokotlakou přípojkou plynu. Ta bude
napojena na stávající VTL plynovod Podbořany – Lubenec o DN 150 mm u sídla Drahonice na
správním území Lubence.
Od sídla Drahonice bude vysokotlaká přípojka plynu o DN 80 mm vedena severozápadním směrem.
Překročí komunikaci II/226 Podbořany – Lubenec a dále podél komunikace III. třídy bude vedena v
trase Vesce, Mlýnce, Skytaly, Valeč.
Na jihovýchodním okraji obce bude vysokotlaká přípojka plynu ukončena v typové regulační stanici
plynu. Její velikost bude stanovena dle typové řady a potřeb zemního plynu napojovaných objektů ve
správním území obce Valeč.
* Středotlaký (STL) plynovod
Páteřní řad středotlakého plynovodu bude od VTL regulační stanice u Valče veden severním směrem
k centru obce Valeč. V centru se obrátí a bude veden komunikací III. třídy jihozápadním směrem k
okraji obce. Dále bude veden podél komunikace k sídlu Jeřeň. V místních komunikacích projde sídlem
Jeřeň a potom je veden k sídlům Kostrčany a Nahořečice. V této trase je veden jižním směrem a je
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umístěn do trasy původně navrhovaného plynovodu od Chyše. STL plynovod je ukončen v sídle
Nahořečice.
ROZVOJ
Rozvojové plochy obce Valeč a sídel Jeřeň, Kostrčany a Nahořečice
Návrh územního plánu představuje plošnou plynofikaci obce a výše uvedených sídel. Středotlaké
plynovody budou umístěny k stávající i nově navrhované zástavbě. Plynovody budou přednostně
umístěny do místních komunikací ke všem rozvojovým plochám.
Obec Valeč
Valeč má větvenou plynovodní síť, pouze v jižní části je plynovod okruhován (rozvojové plochy Z10,
Z12).
Sídlo Jeřeň
Sídlem Jeřeň STL plynovod prochází a napojuje všechny rozvojové plochy mimo Z23 a Z43, které
jsou na samostatné větvi.
Sídlo Kostrčany
Sídlo Kostrčany má navržený STL plynovod jako větvenou síť, která je napojena na páteřní síť, která
je vedena východně od zástavby. Nový plynovod je navržen tak, že je možno napojit všechny objekty
sídla (stávající i nově navrhované).
Sídlo Nahořečice
V sídle Nahořečice navrhovaný STL plynovod končí. STL plynovod je navržen v místních
komunikacích a umožní napojení všech objektů stávajících i nově navrhovaných rozvojových ploch.
Sídlo Velký Hlavákov ani žádná místní část nebudou plynofikovány.
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
(dle §68 a §69 Energetického zákona – 458/2000 Sb.)
* Ochranná pásma
(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a
spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o
umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona
vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.
(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti
plynárenského zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.
(3) V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení,
jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i
mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.
(4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví,
bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická či právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou
soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod či plynovodní přípojku
a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže
nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
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b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v písmenu a),
zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí
obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy,
provozovatel zásobníku plynu na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy
plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.
(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve
volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu nebo přípojky lze pouze na
základě

souhlasu

provozovatele

přepravní

soustavy,

provozovatele

distribuční

soustavy,

provozovatele zásobníku plynu nebo provozovatele přípojky.
* Bezpečnostní pásma
(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových
zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem
nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního
souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto
dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu.
(2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho
obrys.
(3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví,
bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu
a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v
bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou,
která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,
b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo
právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.
(4) Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze tohoto zákona.
Bezpečnostní pásma plynových zařízení
druh zařízení:

velikost pásma:

Regulační stanice vysokotlak
do tlaku 40 barů včetně 10 m
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů 20 m
druh zařízení:

velikost pásma:

Vysokotlaké plynovody a plynovodní
přípojky do tlaku 40 barů včetně
do DN 100 včetně

10 m

nad DN 100 do DN 300 včetně 20 m
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j) 4.4 Zásobování teplem
V současné době není na území obce Valeč žádný významný zdroj tepla. V obci jsou provozovány
kotelny jako zdroje ústředního vytápění: kotelna školy, kotelna panelové zástavby v Růžové ulici,
kotelna areálu Lesů ČR, kotelna vojenských lesů, kotelna rekreačního zařízení v Kostrčanech.
Ostatní nemovitosti na území obce jsou zásobeny teplem zcela individuálně. V současné době není
území obce plynofikováno – zdrojem tepla jsou proto zejména tuhá paliva, elektrický proud, lehký
topný olej, zkapalněný propan butan. V území je minimální podíl ekologicky šetrných zdrojů tepelné
energie – tepelná čerpadla, sluneční kolektory. Ohřev teplé užitkové vody je řešen většinou
průtokovými elektrickými ohřívači nebo elektrickým boilerem.
ÚP nenavrhuje na území obce žádnou centrální soustavu zásobování teplem. Veškeré objekty
v rozvojových plochách budou zásobovány teplem individuálně. Zdrojem tepla bude v obci Valeč a
v sídlech Jeřeň, Kostrčany a Nahořečice plyn. Ve Velkém Hlavákově i v místních částech bude i
nadále zdrojem tepla dřevo a dřevní odpad, uhlí, elektrická energie.
Je třeba zvýšit podíl tepelné energie získané ze slunečních kolektorů umístěných na střechách a
fasádách staveb nebo z tepelných čerpadel. Je třeba vzít v úvahu optimální kombinaci více druhů
energie v objektech pro vytápění, ohřev TUV a vaření.
j) 4.5 Veřejné sdělovací rozvody
Obec Valeč spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35, do okresu Karlovy Vary. Obec je
napojena na digitální telefonní ústřednu Žlutice. Kabelová telefonní síť je položena pouze ve Valči a
v Kostrčanech. V ostatních sídlech kabelové sítě chybějí. Napříč řešeným územím prochází trasa
optických kabelů, která je v ÚP respektována. Kabelová sdělovací síť je kapacitně nedostačující a
neumožňuje napojení nové výstavby. Veškeré telekomunikační investice v území jsou v kompetenci
Telefonica O2. Kabelová telefonní síť pro rozvojové plochy je dostupná ve Valči. V Kostrčanech a
v Jeřeni je možno pro telefonní připojení využít metalický dálkový kabel převedený pro místní provoz.
Pro Velký Hlavákov a Nahořečice nejsou v bezprostředním okolí dostupné kabelové telekomunikační
služby. Pro nové telefonní připojení v těchto sídlech bylo nutné vybudovat připojku z Valče do Velkého
Hlavákova a přípojku od Kostrčan do Nahořečic. Území je pokryto sítí mobilních operátorů. V rámci
radiové sítě jsou přenášeny i signály pozemní TV.

j) 4.6 Produktovody
Na severním okraji území je veden produktovod f. Čepro, a. s., který je doprovázen dálkovým
kabelem.
 Ochranné pásmo produktovodu
Je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy
potrubí (v dálkovodním koridoru se tato vzdálenost měří od krajního dálkovodu hořlavých kapalin).
Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého
zemědělského využití určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění
bezpečnosti osob a majetku.
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin (produktovodu):
V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a
těžebních podniků a odvaly hlušin.
Uvnitř ochranného pásma je také zakázáno:
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-do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li
potrubí přes řeku,
- do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité
objekty a železniční tratě podél potrubí,
- do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,
- do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,
- do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,
 Zabezpečovací pásmo
- do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost
jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.
Související předpisy: vládní nařízení č. 29/1959 Sb., O oprávnění k cizím nemovitostem při
stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých
kapalin).
Zařízení katodové ochrany
Území, v němž mohou platit omezení plynoucí z charakteru konkrétního umístěného zařízení
katodové ochrany:
1. Kabely pod zemí, závěsné, venkovní vedení (do 1kV) – ochranné pásmo 1m na obě strany od
trasy kabelu
2. Stavby kiosků, rozvaděčů a měřících objektů – ochranné pásmo 1m od hranice zastavěné plochy
3. Anodové uzemnění katodové ochrany:
b) anody povrchové - ochranné pásmo :
- 100 m mimo zastavěné oblast
- 40 m v zastavěných oblastech
Ochranné pásmo může být upraveno na základě znaleckého posudku (žádná stavba ani zařízení
nemohou být umístěny blíž než 10 m)
a) anody hloubkové – ochranné pásmo :
-

40m od horního konce anody

Ochranné pásmo může být upraveno na základě znaleckého posudku (žádná stavba ani zařízení
nemohou být umístěny blíž než 10 m)
Související předpisy: zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon O podmínkách podnikání a výkonu
st.správy v energetických odvětví.
Dálkový podzemní sdělovací kabel -DKMOS
Ochranné pásmo je stanoveno v šíři 1,5 m po obou stranách kabelu.
Související předpisy: zákon č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.
 ÚP veškeré tyto skutečnosti respektuje a zapracovává v plném rozsahu.
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j) 4.7 Nakládání s odpadem
Likvidaci odpadu z území obce Valeč řeší příslušná obecně závazná vyhláška obce. Směsný
komunální odpad je z obce i sídel centrálně svážen a likvidován mimo správní území obce na skládce
Vrbička v okrese Louny.
Jednotlivé nemovitosti bydlení, smíšeného bydlení, občanského vybavení i rekreace a výroby jsou
napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci.
Na území obce není provozován žádný sběrný dvůr nebezpečného a nadměrného odpadu.
Obyvatelé obce využívají sběrný dvůr ve městě Žlutice. Na území obce není provozována žádná
skládka směsného ani nebezpečného opadu. Nebezpečný a nadměrný odpad je z území obce svážen
2x ročně odbornou firmou a likvidován mimo území obce.
Stanoviště kontejnerů pro třídění odpadu jsou v každém sídle i v obci.
ÚP zachovává dosavadní způsob likvidace odpadů v řešeném území. Plocha bývalé dnes sanované
a rekultivované skládky u fotbalového hřiště bude upravena a využívána jako centrální parkoviště.

j) 5 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ


Na území obce se nacházejí tato zvláště chráněná území kulturní krajiny:

- NATURA 2000 – EVL Hradiště CZ0414127,
- NATURA 2000 – EVL Doupovské hory CZ0424125,
- NATURA 2000 – ptačí oblast Doupovské hory CZ0411002,
- přírodní památka Valeč, včetně OP,
- památný strom – 2 hraniční duby, k. ú. Valeč v Čechách, p. p. č. 970.


Na území obce se nacházejí tato obecně chráněná území kulturní krajiny:

- významný krajinný prvek ze zákona – PUPFL, vodní toky, rybníky, údolní nivy,
- ochrana lesa – pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
- územní systém ekologické stability:
 ÚP přebírá ze ZÚR KK a dále zpřesňuje:
* ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K45 Pustý zámek – K53
 ÚP navrhuje na území obce lokální ÚSES:
- lokální biocentrum funkční:

LBC 4 Pod Hlavákovským vrchem
LBC 7 Nad Sklárnou
LBC 19 Nad Kamýkem
LBC 21 Kostrčanské louky
LBC 24 Pod Pilířem
LBC 26 Ořkovská louka

- lokální biocentrum nefunkční:

LBC 1 U Velkého Hlavákova
LBC 2 Pod Obecním lesem
LBC 3 V lukách
LBC 5 Pod silnicí
LBC 6 Hájovna sklárna
LBC 8 U mlýna
LBC 9 Nad parkem
LBC 10 Joštův mlýn
LBC 11 Nad koupalištěm
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LBC 12 Pod spravedlností
LBC 13 Valečské mokřady
LBC 14 Jeřeňské louky
LBC 15 Pod Jeření
LBC 16 U sušárny
LBC 17 Nad Dolním mlýnem
LBC 18 Kamýk
LBC 20 Horní mlýn
LBC 22 Pod Kostrčany
LBC 23 U Blšanky
LBC 25 Pod Prokopy
- lokální biokoridor funkční:

LBK 22 spojnice bc 10 - bc 19
LBK 40 spojnice bc 24 - bc 25
LBK 41 spojnice 25 - bc 9

- lokální biokoridor nefunkční:

LBK 1 spojnice bc 2 - bc 3
LBK 2 spojnice bk 1 - hranice obce
LBK 3 spojnice bc 1 - bc 3
LBK 4 spojnice bc 3 - hranice obce
LBK 5 spojnice bc 3 - bk 9
LBK 6 spojnice bc 4 - bc 1
LBK 7 spojnice bk 6 - bc 5
LBK 8 spojnice bc 5 - bc 6
LBK 9 spojnice bc 4 - hranice obce
LBK 10 spojnice bc 6 - bc 8
LBK 11 spojnice bc 6 - bc 7
LBK 12 spojnice bc 4 - bk 13
LBK 13 spojnice bc 8 - bc 20
LBK 14 spojnice bc 7 - bc 9
LBK 15 spojnice bc 9 - bc 13
LBK 16 spojnice bc 13 - bc 12
LBK 17 spojnice bk 12 - hranice obce
LBK 18 spojnice bc 7 - bc 14
LBK 19 spojnice bc 7 - bk 20
LBK 20 spojnice bc 13 - bc 16
LBK 21 spojnice bc 16 - bc 10
LBK 23 spojnice bc 19 - bk 28
LBK 24 spojnice bc 19 - bk 31
LBK 25 spojnice bc 15 - bk 20
LBK 26 spojnice bc 15 - bk 27
LBK 27 spojnice bc 14 - bc 16
LBK 28 spojnice bc 10 - hranice obce
LBK 29 spojnice bc 17 - hranice obce
LBK 30 spojnice bk 27 - bk 31
LBK 31 spojnice bc 18 - bc 23
LBK 32 spojnice bc 14 - bc 20
LBK 33 spojnice bc 20 - bc 23
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LBK 34 spojnice bc 20 - bc 21
LBK 35 spojnice bc 21 - hranice obce
LBK 36 spojnice bc 21 - bc 22
LBK 37 spojnice bc 22 - hranice obce
LBK 38 spojnice hranice obce - bc 17
LBK 39 spojnice bc 23 - hranice obce
Jednotlivé prvky ÚSES jsou vymezeny a zpřesněny do katastrální mapy.
Osídlení na území obce je soustředěno do samotné obce Valeč, která se bude rozvíjet jako
polyfunkční obytně obslužná obec zejména ve vazbě na rozsáhlý areál zámku Valeč se zahradou jako
nemovité kulturní památky. Rozvoj ostatních sídel bude sledovat především jejich obytně rekreační
charakter, nová výstavba bude soustředěna zejména na dostavbu ZÚ.
ÚP řeší tuto koncepci krajiny:
- vymezuje a zpřesňuje prvky ÚSES lokální úrovně do katastrální mapy,
- respektuje PUPFL,
- respektuje vzrostlou zeleň v ZÚ,
- zachovává a udržuje přírodně hodnotné krajinné prvky v území,
- chrání nejkvalitnější půdy – I . a II. třídy ochrany ZPF,
- respektuje krajinnou památkovou zónu Valečsko,
- zachovává přírodní rámec a identitu krajiny v řešeném území obce Valeč, která je představována
krajinou pozdně středověké kolonizace, lesozemědělskou krajinou sopečných pohoří na většině
území, krajinou vrcholně středověké kolonizace Hercynica, lesozemědělskou krajinou sopečných
pohoří v severozápadním cípu řešeného území a krajinou vrcholně středověké kolonizace
Hercynica, zemědělskou krajinou vrchovin Hercynica v jihovýchodním cípu řešeného území,
- zapracovává 1 vodní nádrž jižně pod sídlem Valeč v k. ú. Jeřeň,
- na území obce respektuje:
- významný dálkový pohled:ze silnice III/1945 severovýchodně od Valče, jižně pod Velkým
Hlavákovem, severně nad Valčí, na západě Nahořečic, ze silnice III/1945
západně od Velkého Hlavákova, od Bělé, od kostela Nejsvětější Trojice ve
Valči, ze silnice III/1944 na jihu Jeřeně, ze silnice III/1941 severně nad
Kamýkem, ze silnice II/194 západně od Valče, severně nad Nahořečicemi ze
silnice III/2262, od hřbitova ve Valči, od penzionu v Nahořečicích
- významný pohled na architektonické dominanty obce: na kapli sv. Jana Nepomuckého
z východní části Velkého Hlavákova, ze severní části Jeřeně na Valeč,
z jihozápadní části Valče na zámek, z jihu Valče na zámek a farní kostel
Narození sv. Jana Křtitele, od bytových domů ve Valči na zámek a na farní
kostel Narození sv. Jana Křtitele, od kaple Svatého Huberta v Kamýku na Valeč
- místo rozhledu: od kaple Svatého Huberta v Kamýku, ze silnice III/1945 západně od
Bělé
- významný solitérní strom: na návsi Velkého Hlavákova, u farního kostela Narození
svatého Jana Křtitele
- hodnotná alej: ve směru ke zbytkům iluzivních bran ve Valči
- chrání údolní nivy jako nezastavitelné území zejména v Jeřeni – plochy Z24, Z25,
- v záplavovém území Q100 řeky Blšanky nenavrhuje žádné zastavitelné plochy,
- rozšiřuje ovocné sady u Valče, stabilizuje sady u Jeřeně a Kostrčan,
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- navrhuje revitalizaci vybraných břehových porostů podél Blšanky a Mlýnského potoka,
- doplňuje stromořadí podél polních cest, komunikací a podél mezí,
- návrh změn v krajině, ve kterých se bude měnit struktura krajiny:
* obnova přírodních sadů v okolí Valče K1,
* areály nepobytové rekreace a sportu šetrné k přírodě K5 a K6,
* založení nefunkčních prvků ÚSES K7, K19, K20, K22 – pásy dřevin,
* založení nefunkčních prvků ÚSES K8, K25 – stromořadí podél cest,
* protierozní opatření a založení prvků ÚSES K10, K14, K17, K21 – pásy a skupiny dřevin,
* protierozní opatření a založení prvků ÚSES K9, K11, K12, K13, K16, K23, K24 – změna orné půdy
na TTP a dřeviny,
* protierozní opatření a založení prvků ÚSES K15, K18 – změna orné půdy na TTP,
* založení prvku ÚSES K22 – změna orné půdy na TTP a stromořadí podél meze,
* založení prvku ÚSES K26 – břehový porost podél vodního toku,
* opatření ke zvýšení retence K27 – malá vodní nádrž,
- rozvoj turistického ruchu významně zaměřeného na měkkou nepobytovou formu – naučné stezky,
cyklostezky rozvojové plochy smíšené obytné pro rozvoj služeb menšího rozsahu,
- ochrana kvalitní ZPF I.a II. třídy ochrany – zábory II. třídy ochrany ZPF zejména pro dříve schválené
zastavitelné plochy téže funkce dle ÚPO,
- přestavbové plochy, které zhodnocují využití stávajících areálů v ZÚ a ve svém důsledku šetří zábor
okolní kulturní krajiny,
- zmenšení vybraných zastavitelných ploch bydlení oproti ÚPO Valeč, částečně nahrazeny územními
rezervami R1 – R3, část dříve schválených zastavitelných ploch zrušena bez náhrady ve spolupráci
s obcí a s vědomím majitelů pozemků, další část zastavitelných ploch bydlení, rekreace a
smíšeného bydlení, které byly řešeny v návrhu ÚP (XII./2012) a které zároveň byly dříve schválené
v ÚPO, byly v procesu pořízení tohoto ÚP zrušeny a to na základě pokynů pořizovatele,
- pro návrh ÚP (XII./2012) byl zpracován posudek SEA a posudek Natura 2000, ÚP byl upraven dle
požadavků posudku SEA, tím se zmírnily možné negativní vlivy koncepce rozvoje území na životní
prostředí,
- ÚP respektuje podmínky stanovené pro specifické plochy nadmístního významu SH1, SR7, SZ1
vymezené na území obce v ZÚR KK,
- řešené území je rozšířeno o nové k.ú. Valeč u Hradiště, které bylo k obci připojené k 1.1.2016, toto
k.ú. není v současné době osídleno, ÚP zde nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu.
- zachování panoramat a významných dálkových pohledů na historické dominanty území,
- návrh ploch pro ekologické zemědělství bez možnosti bydlení – viz. kap. f.,
- návrh naučných stezek v okolí Valče,
- návrh cyklostezek,
- z důvodu ochrany přírodních hodnot území, zachování VKP ze zákona a respektování dálkových
pohledů na obec jsou nové sportovně rekreační areály u Valče řešeny jako nepobytové –
nezastavěné plochy smíšené s rekreačním využitím, nikoliv jako standardní zastavitelné plochy
rekreace dle ÚPO:
* sportovně a rekreačně nepobytový areál u požární nádrže na severu Valče (v ÚPO 21, v ÚP K5)
* rekreačně nepobytový areál východně pod Náměstím včetně obnovy 2 rybníků (v ÚPO 7, v ÚP
K6),
- z důvodu ochrany kulturních hodnot není nezapracován dle ÚPO rekreační a společenský areál za
parkem ve Valči (16, 17), ale je řešena obnova sadů (K1),
- navržen malý rybník na jihu Valče ke zvýšení retence území,
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- z důvodu ochrany údolní nivy Mlýnského potoka nezapracován dle ÚPO navržený sportovní areál za
potokem (23),
- návrh významných ploch veřejné zeleně (veřejných prostranství s veřejnou zelení) v obci i sídlech,
které přispějí k zapojení sídel do kulturní krajiny,
- ÚP respektuje nemovité kulturní památky na území obce:
- nemovitá kulturní památka - Valeč, k. ú. Valeč v Čechách - socha sv. Jana Nepomuckého r. č.
21624/4-115,
- sloup Nejsvětější Trojice r.č. 45777/4-1112,
- sloup se sochou Panny Marie r.č. 28927/4114,
- venkovská usedlost r.č. 13106/4-4916,
- fara r.č. 47144/4-1117,
- škola r.č. 41054/4-1116,
- kostel Panny Marie r.č. 47115/4-1113,
- kostel Narození sv. Jana Křtitele r.č.
33838/4-1110,
- areál nemovité kulturní památky zámku
Valeč r.č. 45085/4-1109,
- Jeřeň, k. ú. Jeřeň – tvrz, tvrziště, archeologické stopy r.č. 28118/4-865,
- Velký Hlavákov, k. ú. Velký Hlavákov – kaple sv. Jana Nepomuckého r. č.
26010/4-1125,
- Kostrčany, k. ú. Kostrčany – zámek r. č. 50832/4-5254,
- Nahořečice, k. ú. Nahořečice – kostel sv. Václava, r. č. 23094/4-951
- městská památková zóna Valeč
- krajinná památková zóna Valečsko
Plošné a prostorové uspořádání území je regulováno podrobně a diferencovaně ve vazbě na rozsah
městské památkové zóny Valeč a krajinné památkové zóny Valečsko:
 Obec Valeč: obec leží v obou památkových zónách, proto je řešen velký důraz na zachování
historické půdorysné struktury obce, samostatně je regulována dostavba proluk v ZÚ v centrální
části obce s kompaktní řadovou zástavbou na přímé uliční čáře. Zcela odlišné regulační podmínky
pro novou zástavbu jsou navrženy ve Valči na zastavitelných plochách bydlení, kde je sledována
dnes tradiční plošná zástavba s izolovanými rodinnými domy uprostřed zahrady. Z důvodu
stávajících mimořádně hodnotných dálkových pohledů na obec z jihu, kde jsou situovány právě
zastavitelné plochy bydlení, je ve výroku ÚP uplatněn požadavek na výstavbu tradiční venkovské
architektury, zejména je regulována samotná hmota domu včetně umístění domu na parcele.
 Sídlo Jeřeň: celé sídlo leží v krajinné památkové zóně Valečsko. Nesouvislá a značně rozdrobená
zástavba s nezastavěnými prolukami v ZÚ, bez výrazněji vymezeného veřejného prostranství jako
návesního prostoru, který obec postupně rozprodala do soukromého vlastnictví majitelů
sousedních nemovitostí. Jižní pohled na sídlo je znehodnocen novodobým areálem smíšené
výroby s halovými stavbami. Původně 2 návesní rybníky jsou dnes součástí uzavřeného výrobního
areálu. Nová výstavba naváže na stávající uliční venkovskou zástavbu s izolovanými domy na
pozemku, kompaktní řadová zástavba není uplatněna historicky ani na návsi, proto zde není
sledována ani požadována.
 Sídlo Kostrčany: celé sídlo leží v krajinné památkové zóně Valečsko. Zbytky historické zástavby
v ZÚ byly již v II. polovině minulého století doplněny jak areálem hromadné rekreace, tak i
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zemědělským areálem a bytovým domem v samotném centru sídla v sousedství dosud
dochovaného zámečku se zahradou. Funkčně, prostorově i svou strukturou naprosto nesourodá
zástavba s minimálním veřejným prostranstvím jako návsi v centru sídla před zámečkem. Dálkové
pohledy na sídlo jsou buď znehodnoceny objekty zemědělského areálu nebo se neuplatňují
z důvodu terénní deprese na jihu sídla. Nová výstavba ve velmi omezeném rozsahu bude
pokračovat uliční venkovskou strukturou s izolovanými domy na pozemku. Před zámkem je
navržen k obnově malý park jako součást aspoň symbolické návsi. Vzhledem k poloze a
k významu sídla s přihlédnutím k dlouhodobě podporované nesourodovosti stávající zástavby sídla
není rovněž navržena žádná jiná regulace struktury zástavby sídla.
 Sídlo Nahořečice: sídlo leží mimo krajinnou památkovou zónu Valečsko, při její východní hranici.
Kompaktní hlavně drobná historická zástavba v ZÚ s výškovou dominantou kostela sv.Václava se
hřbitovem okolo a hmotovou dominantou budovy penzionu naproti kostelu. Navržena minimální
dostavba při hranicích ZÚ jako pokračování uliční venkovské zástavby s izolovanými domy na
pozemcích. V centru sídla je i nadále sledován park jako veřejné prostranství na návsi. Vzhledem
k poloze a významu sídla není navržena žádná jiná regulace zástavby.
 Sídlo Velký Hlavákov: sídlo leží mimo krajinnou památkovou zónu Valečsko. Zachován půdorys
slovanské okrouhlice s téměř kompaktní zástavbou venkovských usedlostí okolo návsi s kapličkou.
Navržen minimální rozvoj jako pokračování uliční venkovské zástavby s izolovanými domy na
pozemcích. Vzhledem k poloze a významu sídla není navržena žádná jiná regulace zástavby.
V ostatních místních částech v řešeném území se nepředpokládají žádné změny ve struktuře
zástavby.
Pro formulování zásad regulace struktury navržené výstavby na území obce Valeč s vyhlášenou
městskou památkovou zónou Valeč a krajinnou zónou Valečsko, projektant ÚP čerpal zejména
z těchto materiálů:
- K. Kuča, V. Kučová: Principy památkového urbanismu
- Aktuality Asociace urbanismu a územního plánování ČR
- J. Škabrada, S. Voděra: Vesnické stavby a jejich úprava
- z důvodu mimořádných historických architektonických a kulturních hodnot vybraných domů
v městské památkové zóně Valeč navrhuje ÚP tyto domy na vyhlášení za nemovitou kulturní
památku: k. ú. Valeč, st. parcely č. 126, 125, 124, 133, 136, 52, 137/1, 139, 144, 188/1, 204, 30, 57,
63, 67, 68/1, 78, 80, 88, 91, 92, 93, 96, 100/1, 108, 110, 1112/1, 112/2, 115/1, 122,
- ÚP zapracovává archeologické naleziště na území obce, celé zájmové území je územím
s archeologickými nálezy,
- ÚP stanovuje pro vymezené druhy ploch s rozdílným způsobem využití základní plošné a prostorové
regulativy a tím stanovuje základní podmínky ochrany krajinného rázu území,
- ÚP respektuje PUPFL jako nezastavěnou kulturní krajinu,
- Na základě pokynu pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením byly významně dopracovány
podmínky urbanistické koncepce rozvoje území, návrh plošného a prostorového uspořádání území.
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j) 6 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO
JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
ÚP nemění stávající podmínky ochrany nerostných surovin na území obce.
Na území obce se nenacházejí žádná ložiska surovin, žádná chráněná ložisková území, dobývací
prostory ani sesuvná území.
Na území se nachází poddolované území:
 poddolované území Valeč – křemenné suroviny – rozsah: systém.
Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického
průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech.
Podrobnější informace podá na vyžádání Česká geologická služba - Geofond ČR Praha. Na
poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV., pracoviště Ústí nad Labem, a za jím
stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin
platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena.
Na území se vyskytuje zejména střední

a nízká úroveň radonového rizika. ÚP tyto skutečnosti

respektuje.
V grafické části odůvodnění ÚP je zobrazena hranice poddolovaného území.

j) 7 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
 Zájmy obrany státu
Severní hranice řešeného území obce Valeč sousedí s VÚ Hradiště, jehož ochranné pásmo o
velikosti cca 1 km zasahuje do řešeného území obce Valeč. ÚP toto ochranné pásmo VÚ Hradiště
plně respektuje.
Na řešeném území nejsou žádné další zájmy obrany státu. ÚP žádné takové aktivity nenavrhuje.
 Zájmy civilní ochrany
Obec Verušičky má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno
ukrytí plného počtu obyvatel i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech. Plán ukrytí
musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel, 100 % 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.
Na rozvojových plochách řešených v ÚP pro bydlení, smíšené bydlení, výrobu a smíšenou výrobu
bude řešeno ukrytí obyvatelstva a osazenstva objektů v improvizovaných úkrytech, a to vždy
v jednotlivých objektech na potřebnou kapacitu objektů.
Na rozvojových plochách veřejných prostranství i na plochách rekreace se neuvažuje s trvalým
pobytem osob. Z toho důvodu na těchto plochách nebudou zřizovány ani v mimořádných situacích
improvizované úkryty.
Jako zdroje požární vody na území obce slouží:


v obci Valeč: rybník nad koupalištěm,
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v sídle Jeřeň: umělá vodní nádrž,



v sídle Kostrčany: rybník na návsi,



v sídle Nahořečice: umělá vodní nádrž na návsi,



v sídle Velký Hlavákov: umělá vodní nádrž.

Tyto stávající zdroje požární vody budou využity k hašení požárů i na rozvojových plochách v obci.
Zásobování požární vodou bude řešeno v souladu se zněním §29, odst. 1 písm. k) zákona o požární
ochraně a v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 –
Zdroje požární vody.
Komunikace pro příjezd a přístup techniky budou řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 0802,
respektive 73 0804.
V obci je umístěna siréna na budově č. p. 136, kterou obec varuje své obyvatele v případě
nebezpečí. V ostatních sídlech jsou obyvatelé varováni veřejným bezdrátovým rozhlasem. V obci
pracuje místní organizace dobrovolných hasičů. Zdrojem mimořádných událostí na území obce Valeč
je průjezdná doprava na silnici č. II/194 a záplavové území Q100 na potoku Blšanky. Mimořádné
události řeší základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. Na
území obce zasahuje jednotka SDH Valeč a dále jednotky HZS Karlovarského kraje územní odbor
Toužim.
Středem území prochází řeka Blšanka, která má stanovené záplavové území Q100 a aktivní zónu
záplavového území. Ostatní vodní toky v řešeném území obce nemají stanovené záplavové území
Q100. Obec ani sídla v řešeném území nejsou tímto záplavovým územím ohrožovány. V území nehrozí
nebezpečí průchodem průlomové vlny zvláštní povodní.
Prostředky individuální ochrany pro děti do 18 let, včetně doprovodu, jsou pro stav ohrožení a
válečný stav (Vyhláška MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), na
základě počtů sdělených OÚ Valeč, uloženy ve skladech HZS mimo území obce a připraveny k výdeji.
K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádné události se
využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, které si občané
připravují svépomocí z dostupných prostředků.
V současné době není v obci žádná dostatečně velká ubytovací ani stravovací kapacita, která by
mohla být využita jako nouzové ubytování a stravování v případě mimořádné události. V případě
nouze by mohla být zřízena stanice humanitární pomoci s výdejem pomůcek CO, šatstva, balené
pitné vody, hygienických pomůcek i nejnutnějších potravin v budově OÚ a částečně v ZŠ s MŠ.
Zabezpečení výdeje bude zajišťovat OÚ Valeč a ostatní složky integrovaného záchranného systému.
Pro objekt OÚ bude zřízen náhradní zdroj elektrické energie.
Na území obce Valeč nejsou skladovány žádné nebezpečné látky. V případě kontaminace lokálních
zdrojů pitné vody pro veřejné vodovody v obci a sídlech budou do obce a osad přistaveny mobilní
cisterny pitné vody, případně bude centrálně rozdávána balená pitná voda.
V řešeném území obce Valeč se nachází hřbitov v jižní části obce a v jižní části sídla Nahořečice.
Na území obce Valeč jsou provozovány zemědělské areály v Bělé a v Kostrčanech. Mimořádná
karanténní opatření řeší krajská veterinární správa.
V obci není zdravotnické pracoviště, lékařské ošetření pro obyvatele zajišťuje 2x týdně praktický
lékař v budově č. p 136 (1x týdně dětský lékař, 1x týdně praktický lékař pro dospělé). Nejbližší lékař se
stálou službou je ve městech Žlutice a Bochov. Nejbližší nemocnice je v městě Karlovy Vary
vzdáleném cca 35 km. Na území obce Valeč 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.
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Menší množství stavebního a demoličního odpadu získaného při záchranných, likvidačních a
obnovovacích pracích je možno přechodně uložit na fotbalovém hřišti ve Valči. Pokud bude třeba
uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí krizový štáb při OÚ
Valeč vhodnou lokalitu na území obce ve volné krajině s dobrou přístupností a bez možnosti
kontaminace lokálních zdrojů pitné vody. OÚ Valeč nepředpokládá trvalé skladování sanačních
materiálů v řešeném území.
* Ochrana před povodněmi
ÚP řeší protierozní opatření a opatření ke zvýšení retence v krajině s cílem zvýšit zasakovací
schopnosti krajiny. Na území obce nejsou ohrožovány žádné lokality přívalovou vodou vzniklou
zvláštní povodní. ÚP nenavrhuje žádné zastavitelné plochy ve stanoveném záplavovém území řeky
Blšanky.
ÚP neřeší žádná protipovodňová opatření.

j) 8 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ÚP Valeč navrhuje kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na území obce:
ÚP řeší:
- ÚP zachovává stávající příznivé funkční zónování v sídlech,
- ÚP zohledňuje ÚPO Valeč, vybrané zastavitelné plochy bydlení byly v návrhu (XII./2012) oproti ÚPO
zmenšeny bez náhrady nebo byly převedeny do územních rezerv R1 – R3, neboť se neprokázala
potřeba vymezení tak rozsáhlého množství zastavitelných ploch pro snižující se počet obyvatel,
- další zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení, které byly dříve schválené v ÚPO a které byly
řešené v návrhu ÚP (XII./2012) byly na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před
řízením zrušeny nebo zmenšeny, některé byly převedeny do dalších územních rezerv: R4 – dříve
Z10, R5 – dříve Z36),
- návrh ÚP byl posouzen na vliv na životní prostředí (posudek SEA), na vliv na plochy Natura 2000
(posudek Natura 2000), etapa zpracování ÚP úprava návrhu ÚP před řízením byla dle závěrů těchto
posudků upravena, tím se minimalizoval možný negativní vliv koncepce rozvoje území na životní
prostředí,
- ÚP vymezuje ÚSES na celém území obce včetně nového k.ú. Valeč u Hradiště,
- ÚP nerozšiřuje meliorační opatření,
- ÚP respektuje PUPFL jako nezastavěné území kulturní krajiny,
- ÚP výrazně zvyšuje podmínky v území pro nepobytovou rekreaci a sport,
- zachování příznivého klidového obytně rekreačního charakteru celého správního území,
- výroba cíleně zaměřená na zemědělskou výrobu, plochy zemědělské výroby na okraji zástavby,
- plochy pro specifickou k přírodě šetrnou formu ekologického zemědělství,
- hlavní důraz je kladen na rozvoj ploch bydlení a smíšeného bydlení,
- rozvoj turistického ruchu významně zaměřeného na měkkou nepobytovou formu – naučné stezky,
cyklostezky, rozvojové plochy smíšené obytné pro rozvoj služeb,
- ochrana kvalitní ZPF I. a II. třídy ochrany,
- přestavbové plochy, které zhodnocují využití stávajících areálů v ZÚ a ve svém důsledku šetří zábor
okolní kulturní krajiny,
- 1,73 ha zastavitelných ploch veřejných prostranství jako prostoru nových sociálních kontaktů,
- rozvoj dopravní infrastruktury –centrální parkoviště u sportoviště ve Valči Z17, místní komunikace ve
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Valči, nové cyklostezky, naučné stezky,
- rozvoj technické infrastruktury:
* rozvoj vodního hospodářství: Jeřeň napojena na veřejný vodovod ve Valči, Velký Hlavákov a
Nahořečice – nové zdroje pro veřejný vodovod, Nahořečice – možnost napojení na skupinový
vodovod Žlutice
* rozvoj plynofikace: koridor pro trastu VTL plynovodu od Drahonic jako přípojky z VTL Podbořany –
Lubenec, plošná plynofikace obce Valeč a sídel Kostrčany, Jeřeň a Nahořečice,
* rozvoj zásobování elektrickou energií – koridor technické infrastruktury KD-1 pro venkovní vedení
ZVN 400kV, nové trafostanice ve vazbě na navržený rozvoj území.
Rozvoj na území obce Valeč předpokládá zabezpečení zájmů ochrany ovzduší.
Na území obce Valeč se nenachází žádný zvláště velký ani velký zdroj znečištění ovzduší.
Na územ obce Valeč se nachází chov hospodářských zvířat v zemědělských farmách v Bělé a v
Kostrčanech. ÚP navrhuje 2 nové areály zemědělské 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.

k) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH


Vyhodnocení účelného využití zastavěného území:

Sídelní struktura řešeného území je dlouhodobě stabilizovaná, žádné sídlo nebylo zcela zrušeno.
ÚP v ZÚ stabilizuje plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, smíšené obytné, dopravní a
technické infrastruktury, výroby a skladování, smíšené výrobní, veřejných prostranství a plochy vodní.
Ve vybraných lokalitách ÚP stabilizuje také plochy zeleně (zeleň soukromá = zahrady ve Valči, zeleň
se specifickým využitím – historická zahrada ve Valči), které nejsou určeny k zastavění z důvodu
ochrany přírodních a kulturních hodnot území zejména s ohledem na městskou památkovou zónu
Valeč a krajinnou památkovou zónu Valečsko. V ZÚ jsou nedílnou součástí zástavby plochy veřejných
prostranství s veřejnou zelení, které rovněž nejsou určeny k zastavění. ZÚ Valče i ostatních sídel není
negativně ovlivněn limity využití území, které by znemožňovaly dostavbu proluk ZÚ a dalších dnes
nevyužitých ploch v ZÚ. ÚP navrhuje v ZÚ zastavitelné plochy bydlení, smíšené obytné a veřejných
prostranství. ÚP navrhuje v ZÚ plochy přestavby bydlení a smíšeného bydlení. Rozvoj území obce je
řešen ve dvou etapách s důrazem na dostavbu nebo přestavbu v I. etapě rozvoje. Využití
zastavěného území je účelné, kompaktní a odpovídá poloze obce ve specifických oblastech
nadmístního významu zemědělství SZ1, rekreace a cestovního ruchu SR7 a SH1 s problémy
hospodářského růstu a sociální soudržnosti dle ZÚR KK. Ve Valči je dostavba ZÚ výrazně zaměřena
na plochy smíšené obytné a veřejná prostranství. V jižní části obce je část ZÚ bez dostavby pouze
územní rezerva R4 pro bydlení a to dle pokynů pořizovatele. V Jeřeni je dostavba ZÚ zaměřena jen
na bydlení a veřejná prostranství. V Kostrčanech je řešena dostavba jižního ZÚ smíšeným bydlením a
rovněž veřejným prostranstvím. V Nahořečicích je v ZÚ řešena pouze veřejná zeleň na veřejném
prostranství. Ve Velkém Hlavákově je dostavba ZÚ rovněž minimální a to pro smíšené bydlení.
Dostavba ZÚ nebo případná přestavba ZÚ je řešena výhradně v I. etapě.
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 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území v upraveném návrhu ÚP na základě
vyhodnocení stanovisek a připomínek ke společnému jednání:
Na základě výsledků společného jednání o Návrhu ÚP Valeč byly z návrhu ÚP vypuštěny tyto
zastavitelné plochy situované v hranicích ZÚ:
 jižní část plochy Z2 – BV, rozloha v ZÚ 0,34 ha:
-

plocha bydlení umístěná na severní okraj města za stávajícími bytovými domy, plocha dříve
odsouhlasena v ÚPO, dnes je toto území využíváno pouze jako zahrady a oplocené sady, které
přecházejí do dalších zahrad mimo ZÚ, které návrh ÚP pouze stabilizuje. Na vypuštěné části
plochy Z2 v ZÚ byly i nadále stabilizovány stávající zahrady ZS. V této části města bude tedy
zástavba končit stávajícími bytovými domy.

 celá plocha Z3 – BV, rozloha 0,76 ha:
-

plocha bydlení umístěná na severní okraj města v těsném kontaktu se zámeckým parkem, jednalo
se o logické prodloužení drobné zástavby jednotlivých RD v zahradách v hranicích ZÚ, plocha
dříve odsouhlasena v ÚPO, dnes je toto území využíváno pouze jako zahrady. Tyto zahrady byly
v místě vypuštěné plochy Z3 v ÚP stabilizovány a tedy tvoří přechodový prvek mezi zástavbou a
nezastavěnou kulturní krajinou v pohledově exponovaném území.

 jižní část plochy Z4 – PV, rozloha v ZÚ 0,09 ha:
-

plocha veřejného prostranství s místní komunikací umístěná na severní okraj města, plocha
představuje rozšíření účelové polní cesty na veřejné prostranství s místní komunikací, po vypuštění
zastavitelných ploch Z1, Z3 a Z2, které byly situovány oboustranně podél Z4 a které byly dopravně
obsluhovány právě ze Z4, je v území stabilizovaná pouze stávající polní účelová cesta a to jako
součást nezastavěné plochy NSz1pk.

Závěr:
Vypuštěním částí ploch Z2 (BV) a Z4 (PV) a celé plochy Z3 (BV) navržených v hranicích ZÚ při
severním okraji města byla snížena intenzita využití dosud nezastavěného území v hranicích ZÚ.
V těchto lokalitách byl ve veřejném zájmu pouze stabilizován stávající extenzivní způsob využití území
- zahrady oboustranně rozložené podél komunikací a to v souladu s odst. (4) §18 stavebního zákona
a to i přesto, že uvedené vypouštěné plochy v ZÚ jsou v ÚPO dříve odsouhlaseny jako zastavitelné
plochy. Ostatní vypuštěné plochy (části Z2 (BV) a Z4 (PV) a celé plochy Z1 (SV), Z6 (BV), Z7 (BV), Z5
(R) ležely mimo ZÚ a jejich vypuštění nebude logicky mít vliv na účelné využití zastavěného území.

 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v ÚP Valeč
Na základě výsledků společného jednání o návrhu ÚP Valeč byly z ÚP vypuštěny tyto zastavitelné
plochy z I. etapy:
 Valeč:
- bydlení: Z2 (BV) 0,86 ha, Z3 (BV) 0,76 ha, Z6 (BV) 1,05 ha, Z7 (BV) 0,27 ha, část Z10 (BV) 2,11 ha,
celkem 5,05 ha
- smíšené bydlení: Z1 (SV) 1,64 ha
- rekreace: Z5 (R) 0,33 ha
- veřejné prostranství: Z4 (PV) 0,26 ha
Celkem k vypuštění ve Valči: 5,17 ha
 Nahořečice
- bydlení: část Z36 (BV) 0,13 ha
Celkem k vypuštění v Nahořečicích: 0,13 ha
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Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením byly z návrhu ÚP vypuštěny
zastavitelné plochy o rozloze 5,3 ha.
Zastavitelné plochy ve Valči navržené v II. etapě byly zachovány.
 V ostatních sídlech byly zachovány všechny navržené zastavitelné plochy z návrhu ÚP XII./2012.
V upraveném návrhu ÚP jsou řešeny zastavitelné plochy v celkovém rozsahu 11,09 ha v I. etapě a
0,97 ha v II. etapě, celkem tedy 12,06 ha.
Zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení jsou navrženy pouze v I. etapě a to v rozsahu 3,76
ha ploch bydlení a 2,69 ha ploch smíšeného bydlení, celkem 6,45 ha zastavitelných ploch bydlení a
smíšeného bydlení (53,5 % celkových zastavitelných ploch v součtu obou etap). Dle aktuálně
ověřených údajů z OÚ Valeč žilo na území obce Valeč k 31.1.2015 392 trvale hlášených obyvatel
v 140 obydlených bytech. Průměrná velikost bytové domácnosti je 2,8 obyv./byt. Od posledního
sčítání obyvatel v r. 2011 (341 obyvatel) přibylo v řešeném území 51 nových obyvatel (15%)a to
zejména díky jejich migraci. Počty obydlených bytů jsou stejné (140). Toto posouzení potřeby
vymezení zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení navazuje na posouzení z návrhu ÚP, a
2

proto vychází ze stejné rozlohy pozemku pro bydlení 1 RD = 1 BJ = 1.600 m a stejné rozlohy
2

pozemku pro smíšené bydlení 1 RD = 1 BJ = 2.500 m , které zohledňují venkovský charakter území.
Navržené velikosti pozemků pro 1 izolovaný RD pro bydlení nebo smíšené bydlení jsou navrženy
v souladu se stavebním zákonem, v platném znění, ve kterém dle § 19 odst. (1) i) je jedním z úkolů
územního plánování stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.
Je třeba se cíleně vyvarovat malých stavebních parcel, které by zakládaly příčinu vzniku sídelní kaše
jako prostoru s velkou hustotou zastavění s minimem veřejného prostranství, ve kterém nebudou
vytvořeny příznivé podmínky pro uspokojení potřeb současné generace a který bude zároveň
ohrožovat podmínky života generací budoucích. Takový ÚP

by byl zcela logicky v rozporu se

stavebním zákonem § 18 odst. (1). 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 umístěné na plochách bydlení a smíšeného bydlení ve svém
důsledku snižují skutečnou výslednou velikost pozemku 1 RD. Navíc ekonomický rozvoj v území je
zaměřen na turistický ruch. A právě na plochách bydlení nebo smíšeného bydlení jsou často
provozována malá ubytovací a stravovací zařízení, která ve svém důsledku rovněž snižují skutečnou
výměru vlastního pozemku pro výstavbu RD. Velikost bytové domácnosti je ponechána 2,8 obyv./byt.
Poměr zastavitelných ploch bydlení k zastavitelným plochám smíšeného bydlení je 1,5:1, neboť
snižovány byly zejména zastavitelné plochy bydlení.
 Odborné posouzení potřeby zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení
 Požadavky z demografického vývoje:
Vzhledem k aktuálnímu ověřenému počtu obyvatel 392 (nárůst o 15% za 4 roky) k 31.1.2015
v řešeném území je třeba navýšit očekávaný nárůst obyvatel z původně uvažovaných 3% obyvatel na
5% obyvatel = 20 obyvatel = 8 bytů z toho 5 bytů pro bydlení = 0,8 ha, 3 byty ve smíšeném bydlení =
0,75 ha, celkem 1,55 ha
 Požadavky z nechtěného soužití:
3 byty = z toho 2 byty v RD = 0,32 ha bydlení a 1 byt ve smíšeném bydlení = 0,25 ha, celkem 0,57 ha.
 Požadavky vzhledem k poloze obce v systému osídlení:
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Obec Valeč neleží v žádné rozvojové ose ani rozvojové oblasti vymezené v ZÚR KK. Obec leží ve
specifické oblasti zemědělství SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko, specifické oblasti rekreace a
cestovního ruchu SR7 Žluticko – Valečsko a ve specifické oblasti SH1 s problémy hospodářskými a
sociální soudržnosti, ve kterých je třeba zkvalitnit služby ve sféře cestovního ruchu a rekreace při
zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území jako nezbytného předpokladu pro rozvoj
cestovního ruchu. Osídlení v řešeném území je roztříštěné do malých sídel většinou s historickou
zástavbou venkovských stavení, ve kterých jsou často umisťovány menší penziony a další služby pro
cestovní ruch. Nelze tedy předpokládat, že v řešeném území vzniknou větší střediska rekreace. I
nadále se bude jednat o menší aktivity vestavěné a provozované v RD na plochách bydlení nebo
smíšeného bydlení. Zároveň je třeba vytvořit podmínky pro udržení zemědělské výroby v území. V ÚP
je proto třeba vytvořit podmínky pro plnění úkolů vyplývajících ze ZÚR KK pro výše citované specifické
plochy SZ1, SR7 SH1 a navýšit přiměřeně rozvojové plochy pro bydlení a smíšené bydlení.
Návrh ÚP XII./2012 odborně posoudil vliv polohy obce v systému osídlení a zejména vliv vymezených
specifických ploch SZ1 a SR7 v ZÚR KK na řešeném území na nárůst o 25% obyvatel. Aktualizované
ověřené údaje o stavu počtu obyvatel k 31.1.2015 skutečně potvrdily podstatný vliv migrace obyvatel
do řešeného území. Avšak skutečnost, že v území není evidovaná za poslední 4 roky žádná
kolaudace bytu ani RD, je alarmující. Uvažovaný nárůst o 25% obyvatel z důvodu migrace včetně
potřeby nárůstu zastavitelných ploch pro novou výstavbu bytů navržený v návrhu ÚP XII/2012 se proto
jeví jako nadhodnocený, a proto projektant navrhuje snížený nárůst obyvatel z hlediska migrace pouze
o 10% = 40 obyvatel = 15 bytů, z toho 9 bytů pro bydlení = 1,44 ha, 6 bytů ve smíšeném bydlení = 1,5
ha, celkem 2,94 ha.
 Požadavky na sanace území:
nárůst o 3 % bytů = 5 bytů, z toho 4 byty v RD = 0,64 ha, 1 byt ve smíšeném bydlení = 0,25 ha,
celkem 0,89 ha.
 Potřeba ploch bydlení a smíšeného bydlení: 5,95 ha.
 Rezerva pro zvláštní situace : 10 % = 0,6 ha.
 Celková potřeba ploch bydlení a smíšeného bydlení na území obce: 6,55 ha.
ÚP navrhuje celkem 6,45 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení, což je plně v souladu
s odborně posouzenou potřebou 6,55 ha těchto zastavitelných ploch. Původní odborné posouzení
zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení v návrhu ÚP (XII./2012) bylo významně
přepracováno zejména s ohledem na skutečný stav výstavby nových bytů v celém řešeném území za
posledních 10 let. Zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení byly v ÚP sníženy zejména
z hlediska ochrany přírodních a kulturních hodnot území a to na základě pokynů pořizovatele.
Závěr:
Navržených 6,45 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení se jeví jako limitně minimální
rozsah těchto zastavitelných ploch pro řešení nového ÚP Valeč a to v souladu s potřebami
očekávaného rozvoje území. Jakékoliv další snížení rozsahu zastavitelných ploch bydlení a
smíšeného bydlení v ÚP Valeč by bylo v rozporu s odst. (1) § 18 stavebního zákona, v platném znění,
v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
zejména (16). Při dalším snížení těchto zastavitelných ploch hrozí, že v řešeném území nebudou
vytvořeny dostatečně vyvážené a přiměřené podmínky pro naplnění úkolů a cílů specifických oblastí
SZ1, SR7 a SH1 dle ZÚR KK vymezených v řešeném území. Navržených 6,45 ha zastavitelných
ploch bydlení a smíšeného bydlení představuje minimální rozsah těchto zastavitelných ploch pro
uspokojení očekávaných odborně posouzených a odůvodněných potřeb příštích generací v řešeném
území za předpokladu dodržení vyváženého vztahu všech 3 pilířů udržitelného rozvoje území.
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 Posouzení potřeby vymezení ostatních zastavitelných ploch na území obce Valeč
Z přiložených aktualizovaných tabulek rozsahu zastavitelných ploch v ÚP Valeč po úpravě po
společném jednání vyplývá, že z navrhovaných celkových 12,06 ha zastavitelných ploch v součtu
obou etap představují ostatní zastavitelné plochy o rozloze 5,61 ha pouze 46,5 % všech navržených
zastavitelných ploch:
I. etapa:
-

rekreace: navrženo 0,22 zastavitelných ploch a to v malých sídlech Jeřeň a Kostrčany ve vazbě na
koncepci rozvoje urbanistické struktury těchto sídel jako pokračování stávající rekreační výstavby.

-

veřejná prostranství: navrženo 1,73 ha zastavitelných ploch, řešeny parky ve Valči Z16,
v Nahořečicích Z37, v Kostrčanech Z30, v Jeřeni Z22 a další ochranná zeleň v Kostrčanech Z28 a
v Jeřeni Z45, požadavek odst. (2) § 7 vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění, je splněn, příznivě
působí rozložení ploch veřejného prostranství s veřejnou zelení do všech sídel kromě Velkého
Hlavákova.

-

doprava: navrženo 0,79 ha nových komunikací a to pouze ve Valči, naprostá většina nových
komunikací v rozvojových plochách není v ÚP řešena, bude realizována jako součást ploch
bydlení, rekreace, smíšeného bydlení, výroby a skladování.

-

výroba a skladování: navrženo 1,78 ha zastavitelných ploch, v souladu se specifickou plochou SZ3
jsou navrženy jen plochy pro zemědělskou výrobu v Jeřeni a Valči. Na těchto plochách bude
vytvořeno cca 15 nových pracovních míst.

-

technická infrastruktura: navrženy pouze plochy pro nové zdroje pitné vody.

II. etapa:
-

smíšená výroba: navrženo 0,97 ha těchto zastavitelných ploch smíšené výroby v Jeřeni. Na této
ploše Z43 bude vytvořeno 20 nových pracovních míst.

Závěr:
Ostatní zastavitelné plochy jsou navrženy v souladu se stávajícími podmínkami a požadavky v území
a vytvářejí do budoucna předpoklad udržitelného rozvoje řešeného území s vyváženým sociálním,
hospodářským i environmentálním pilířem. Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před
řízením byla jediná zastavitelná plocha občanského vybavení Z11 zrušená a byla včleněna do
obklopující plochy Z10 pro bydlení, přičemž regulační plochy Z10 umožňují v území výstavbu
základního občanského vybavení. Vzhledem k nadstandardní úrovni stávajícího občanského vybavení
jak charakteru veřejné infrastruktury, tak i služeb a významného podílu malých provozoven služeb
v historickém jádru obce na plochách SM, lze tento způsob řešení ploch občanského vybavení ještě
tolerovat.
Podrobné odborné posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch na území obce Valeč prokázalo,
že požadované snížení zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení pouze na 6,45 ha je pro
řešené území za daných podmínek limitní. Na 6,45 ha těchto zastavitelných ploch budou vytvořeny
podmínky pro bydlení nových 100 obyvatel (25 % stávajících obyvatel). Pro tyto nové obyvatele, kdy
se předpokládá cca nových 45 ekonomicky aktivních obyvatel, upravený ÚP navrhuje na
zastavitelných plochách výroby a skladování a plochách smíšené výroby možnost vzniku cca 35
nových pracovních míst. Zbývajících cca 10 nových pracovních míst bude vytvořeno na stávajících i
rozvojových plochách občanského vybavení a smíšeného bydlení ve vazbě na turistický ruch.

199

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

l) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
ÚP nenavrhuje žádné aktivity nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR KK. Dle sdělení
nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 18.10.2016 je v ZÚR KK řešena VPS P.02
v aktualizované trase jako napojení vedení plynovodu ze správního území obce Lubenec, napojení na
VTL plynovod u Drahonic, což ÚP zohledňuje a řeší koridor technické infrastruktury KD-2.

m) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
m) 1 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF


Úvod:
Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského

půdního fondu, v platném znění, vyhlášky č. 48/2011, o stanovení tříd ochrany a společného
metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu z července 2011.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl upravený výkres grafické části ÚP v. č.
2 Hlavní výkres M 1:5 000.
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v upraveném výkresu grafické části odůvodnění ÚP: v. č. 3
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu , M 1:5 000.
V těchto výkresech je vymezena a zakreslena hranice ZÚ k 15.09.2012 dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění. Hranice ZÚ byla převzata z datové sady ÚAP předané MÚ Karlovy
Vary jako pořizovatele ÚP Valeč při zohlednění současného stavu území
Výměry, kultury i vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z jednotné evidence DKM a katastru
nemovitosti poskytnuté obcí. Řešené území se nachází na k.ú. Valeč v Čechách, k.ú. Jeřeň, k.ú.
Kostrčany, k.ú. Nahořečice, k.ú. Velký Hlavákov, k 1,1,2016 bylo řešené území rozšířeno o nové k.ú.
Valeč u Hradiště, což ÚP zohledňuje.
Na území obce je vymezen lokální ÚSES, ZÚR KK nevymezuje na území obce žádné prvky
regionálního ani nadregionálního ÚSES.
* Klimatické poměry
Severní část území spadá do oblasti MT2 dle Quitta, oblast mírně teplá, mírně vlhká, průměrné roční
srážky 550 – 650 mm, průměrná teplota 7 – 8 °C, západní část území spadá do oblasti mírně teplé,
vlhké MT4, průměrné roční srážky 650 – 750 mm, průměrná roční teplota 6 – 7 °C. Jihovýchodní část
území leží v mírně teplé, suché oblasti MT1 dle Quitta, s průměrnými ročními srážkami 450 – 550 mm
a průměrnou roční teplotou 7 – 8,5 °C.
* Skupiny půd hlavních půdních jednotek, které jsou dotčené návrhem ÚP
-

HPJ 28 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na bazických a neutrálních
vyvřelinách a jejich tufech, středně těžké, většinou kamenité, převážně s dobrými vláhovými
poměry,
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-

HPJ 37 - mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až
kamenité, v hloubce 0,3m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí),

-

HPJ 41 - svažité půdy (nad 12°) na všech horninách, středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí
a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách

-

HPJ 47 - oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo slabě
kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

-

HPJ 50 - hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách)
s výjimkou hornin v HPJ 48, 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité,
dočasně zamokřené,

-

HPJ 59 - nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové poměry
nepříznivé, po odvodnění příznivější.
Tabulková část je zpracována v tabulce č. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného

řešení na zemědělský půdní fond, str. 1 - 2 pro celé správní území obce a je přiložena k této kapitole
m)1 textové části odůvodnění ÚP Valeč.
V této tabulce je uvedeno:
- číslo lokality záboru zemědělského půdního fondu,
- způsob využití plochy,
- katastrální území:

- Valeč
- Jeřeň
- Kostr. = Kostrčany
- V. Hl. = Velký Hlavákov
- Nahoř. = Nahořečice

- celkový zábor ZPF v ha,
- zábor ZPF podle jednotlivých kultur v ha,
- zábor ZPF podle tříd ochrany v ha,
- předchozí zábor v ha.
Poznámka:
Celkové rozlohy jednotlivých ploch jsou uvedeny ve výrokové části ÚP, kap. c) 3. V novém k.ú. Valeč
u Hradiště není žádné stávající osídlení, ÚP zde nenavrhuje žádné změny v území.
 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením provedl projektant tyto
úpravy ÚP, které měly vliv na rozsah záboru ZPF:
-

plocha Z1 (SV) byla zrušena, řešeno jako NSzpk a NSz1pk, stav,

-

plocha Z2 (BV) byla zrušena, řešeno jako ZS stav,

-

plocha Z3 (BV) byla zrušena, řešeno jako ZS stav,

-

plocha Z4 (PV) byla zrušena, řešeno jako ZS, BH, PV, vše stav,

-

plocha Z5 (RZ) bylo zrušena, řešeno jako rozšířené K5 (NSr),

-

plocha Z6 (BV) byla zrušena, řešeno jako NSzp, stav,

-

plocha Z7 (BV) byla zrušena, řešeno jako NSz1k, stav,

-

plocha Z18 (VZ) byla zmenšena ve vazbě na ZÚ, část řešeno jako NSzpk, stav,

-

podíl plochy Z24 byla navržena nová plocha Z45 pro izolační zeleň (PX2),

-

plocha Z24 (VZ) byla zmenšena o novou plochu Z45,

-

u plochy Z25 (VZ) bylo změněno funkční využití plochy na VZ1 bez staveb, tímto řešením plocha
Z25 nepředstavuje zábor ZPF,
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-

u plochy Z43 (VS) bylo změněno funkční využití plochy na VS1 se zákazem bioplynových stanic a
provozů na zpracování, třídění, likvidaci a recyklaci odpadu,

-

plocha Z11 (OM) byla zrušena, řešeno jako součást plochy Z10 (BV),

-

plocha Z10 (BV) byla výrazně zmenšena a upravena, část původní plochy Z10 byla řešena jen jako
územní rezerva R4,

-

nově byla vymezena plocha Z44 (PV) pro místní komunikaci v upravené ploše Z10,

-

nově byla vymezena územní rezerva R5 v místě části zrušené plochy Z36,

-

část plochy Z36 (BV) byla zrušena, řešeno jako nová územní rezerva R5,

-

plochy K3 (NZ1) byly zcela zrušeny, dle požadavku obce ze dne 28.11.2016,

-

plochy K4 (NZ1) byly zredukovány pouze na 1 plochu o rozloze 1 ha – ve vazbě na upravenou
plochu Z18 (VZ), dle upřesnění obce,

-

změna regulačních podmínek plochy NZ1 – zrušení bodů B6, C4,

-

do ÚP byly zapracovány podrobné regulační podmínky výstavby ve Valči – dohodnuté v rámci
řešení rozporu,

-

pro plochu Z26 (lokalita záboru ZPF 16) bylo doplněno odůvodnění požadovaného záboru ZPF,

-

plocha změn v krajině K2 (NSi) byla zcela zrušena a nahrazena průhledným koridorem technické
infrastruktury KD-1 pro vedení ZVN 400kV, a to v souladu s metodickou MMR pro koridory,

-

plocha změn v krajině K28 (NSi) byla zcela zrušena a nahrazena průhledným koridorem technické
infrastruktury KD-2 pro trasu VTL plynovodu a to v souladu s metodikou MMR pro koridory,

 Nad rámec pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP Valeč před řízením projektant zvážil
nové skutečnosti a do ÚP dále zapracoval:
-

plocha Z25 s novou funkcí VZ1 (pouze výběhy bez staveb) nyní nepředstavuje zábor ZPF, proto
byla zrušena lokality záboru ZPF 25, rozsah plochy Z25 byl ponechán beze změny,

ÚP Valeč navrhuje tyto rozvojové plochy ve dvou etapách bez udání časového horizontu.
SEZNAM ROZVOJOVÝCH PLOCH
I.ETAPA
Obec Valeč
* Zastavitelné plochy
Z8 – plocha bydlení na východě obce – BV
Z9 – plocha smíšená obytná jako dostavba nevyužitého území naproti ZŠ a MŠ – SM
Z10 – plocha bydlení v lokalitě Hřbitov – jih – BV
Z12 – plocha smíšená obytná jako rozšíření stávající zástavby v ulici Široká – SM
Z13 – plochy smíšené obytné jako dostavba nevyužitého území v ulici Široká – SM
Z14 – plochy bydlení jako dostavba proluk v ZÚ na jihozápadě obce – BV
Z15 – plocha smíšená obytná jako dostavba nevyužitého území na Náměstí – SM
Z16 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku okolo bývalé budovy špitálu jižně pod
zámkem – ZV
Z17 – plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště u fotbalového hřiště na západě obce – DS
Z18 – plocha výroby a skladování pro zemědělskou výrobu – zpracování mléka na severním okraji
obce - VZ
Z19 – plocha bydlení jako dostavba lokality Šmídovna jihovýchodně od obce – BV
Z44 – plocha dopravní infrastruktury jako místní komunikace v rozv.pl.Z10 - DS
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* Plochy přestavby
P1 – přestavba bývalých zemědělských objektů jižně pod zámkem na plochu smíšenou obytnou – SM
P2 – přestavba severní části areálu bývalých kasáren na plochu smíšenou obytnou - SV
Sídlo Jeřeň
* Zastavitelné plochy
Z20 – plocha bydlení na severu sídla – BV
Z21 – plocha rekreace v centru sídla – RI
Z22 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku jako revitalizace návsi – ZV
Z23 – plocha smíšená obytná na jihu sídla podél silnice III/1944 – SV
Z24 – plocha výroby a skladování pro zemědělskou výrobu na jihovýchodě sídla – VZ1
Z25 – plocha výroby a skladování pro zemědělskou výrobu na severovýchodě sídla – VZ1
Z45 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou funkcí podél jižní strany rozv.pl. Z24 na
jihovýchodě sídla – PX2
* Plochy přestavby
P3 – přestavba chátrajícího a nevyužívaného území na východě sídla na plochu bydlení – BV
Sídlo Kostrčany
* Zastavitelné plochy
Z26 – plocha bydlení nad bytovými domy na severu sídla – BV
Z27 – plocha rekreace jako rozšíření letního rekreačního areálu – RH
Z28 – veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí mezi rozvojovou plochou
Z27 a vodním zdrojem na severu sídla – PX2
Z29 – plocha bydlení v centru sídla – BV
Z30 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v centru sídla – ZV
Z31 – plochy smíšené obytné na jihozápadě sídla – SV
Z32 – plocha bydlení na jihozápadě sídla – BV
Z33 – plochy smíšené obytné oboustranně podél silnice III/1944 na jihu sídla – SV
Sídlo Nahořečice
* Zastavitelné plochy
Z34 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na severu sídla – TI
Z35 – plocha bydlení na východě sídla – BV
Z36 – plocha bydlení na západě sídla – BV
Z37 – veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku před kostelem jako revitalizace
veřejného prostoru – ZV
Místní část Kamýk
* Plochy přestavby
P4 – přestavba chátrajícího zemědělského areálu v centru místní části Kamýk na plochu smíšenou
obytnou - SV
Sídlo Velký Hlavákov
* Zastavitelné plochy
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Z38 – plocha smíšená obytná na severu sídla – SV
Z39 – plocha smíšená obytná na západě sídla – SV
Z40 – plocha smíšená obytná jako dostavba nevyužitého území v jižní části sídla – SV
Z41 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na jihu sídla – TI
Z42 – plocha technické infrastruktury pro umístění vrtu pro pitnou vodu na jihovýchodě sídla – TI
Plochy změn v krajině:
K1 - obnova původních ovocných sadů v obci Valeč – NSz1pk
K4 - nezastavěná plocha zemědělské výroby specifické určená pro ekologické zemědělství severně
od obce Valeč – NZ1
K5 - areál sportu a nepobytové rekreace u požární nádrže u obce Valeč – NSr
K6 - plocha nepobytové rekreace vč. obnovy dvou rybníků na východním okraji obce Valeč – NSr
K7 - výsadba skupin a pásů dřevin jako založení prvku ÚSES jihozápadně od sídla Velký Hlavákov –
NSzp
K8 - výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku ÚSES jihozápadně od sídla Velký Hlavákov
– NSzp
K9 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES jižně od sídla Velký Hlavákov – NSzp
K10 - výsadba skupin a pásů dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES jižně od sídla
Velký Hlavákov – NSzlp
K11 -z orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku
ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov – NSzp
K12 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov – NSzp
K13 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov a jižně od sídla Bělá – NSzp, NSzpk
K14 - výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Velký
Hlavákov – NSzp
K15 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél cesty jako protierozní
opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Velký Hlavákov – NSzp
K16 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES severně od sídla Bělá – NSzpk
K17 - výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES severně od sídla Bělá – NSzpk
K18 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku
ÚSES mezi sídlem Bělá a sídlem Velký Hlavákov – NSzp
K19 - výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES východně od sídla Kamýk – NSzpk
K20 - výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES jižně od sídla Kamýk – NSzpk
K21 - výsadba skupin dřevin jako protierozní opatření a založení prvku ÚSES východně od sídla Jeřeň
– NP
K22 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba stromořadí podél meze jako založení prvku
ÚSES jihovýchodně od sídla Jeřeň – NSzpk
K23 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako protierozní opatření a založení
prvku ÚSES východně od sídla Kostrčany – NSzpk
K24 - změna orné půdy na trvalé travní porosty a výsadba dřevin jako založení prvku ÚSES mezi
sídlem Kostrčany a sídlem Jeřeň – NSzpk
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K25 - výsadba stromořadí podél cesty jako založení prvku ÚSES západně od sídla Kostrčany – NSzpk
a NP
K26 - výsadba břehového porostu podél vodního toku jako založení prvku ÚSES jižně od sídla
Kostrčany – NP
K27 - malá vodní nádrž s retenční funkcí jižně od obce Valeč – W
SEZNAM KORIDORŮ
KD-1 – koridor technické infrastruktury v šířce 100 m pro vedení ZVN 400kV – propojení TR Vítkov –
TR Vernéřov
KD-2 – koridor technické infrastruktury v šířce 50 m pro VTL plynovod ze správního území obce
Lubenec napojeného na VTL plynovodu u Drahonic
II.ETAPA
Sídlo Jeřeň
* Zastavitelné plochy
Z43 – plocha smíšená výrobní na jihu sídla – VS1
SEZNAM ÚZEMNÍCH REZERV
R1 – územní rezerva pro bydlení na západě sídla Nahořečice – (BV)
R2 – územní rezerva pro bydlení na západě sídla Kostrčany – (BV)
R3 – územní rezerva pro smíšené bydlení na severozápadě sídla Velký Hlavákov – (BV)
R4 – územní rezerva pro bydlení na jihu obce Valeč - (BV)
R5 – územní rezerva pro bydlení na západě sídla Nahořečice – (BV)
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF je zpracováno dle společného
metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR a to v souladu s vyjádřením nadřízeného orgánu
územního plánování k návrhu zadání ÚP. Na základě tohoto doporučení nejsou některé rozvojové
plochy předmětem předpokládané bilance vynětí ZPF. Projektant proto vypracoval jednoduchou
přehlednou tabulku, ve které je uveden přehled všech rozvojových ploch dle ÚP (Z8 – Z45, P1 – P4,
K1, K4 – K27), územních rezerv R1 – R5 a koridorů KD-1, KD-2 a jejich vztah k předpokládanému
bilancovanému záboru ZPF (1 – 31). Zároveň jsou v této přehledné tabulce i uvedena čísla
bilancovaných záborů ZPF, která jsou uvedena na v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu, v části odůvodnění.
Poznámka:
Číselné řady ploch Z, K a číselné řady lokalit záborů ZPF nejsou souvislé, vybrané plochy Z a K byly
na základě pokynů pořizovatele zrušeny, tím se zrušily i navrhované lokality záborů ZPF. Původní
číslování těchto ploch a lokalit zůstalo shodné s návrhem ÚP (XII./2012).
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ČÍSLO

FUNKCE

ČÍSLO ZÁBORU

POZNÁMKA:

ROZVOJOVÉ

ZEMĚDĚLSKÉHO

A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M

PLOCHY DLE

PŮDNÍHO FONDU

V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE

ÚP

2

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
2

C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M V ZÚ
- NEVYHODNOCUJE SE
D) PLOCHY PŘESTAVBY –
NEVYHODNOCUJE SE
E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
G) PLOCHA BEZ TRVALÝCH STAVEB
– TRVALÁ SOUČÁST ZPF –
NEVYHODNOCUJE SE
Obec Valeč
Zastavitelné plochy
Z8

Plochy bydlení

6

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z9

Plochy smíšené

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ -

obytné

NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z10

Plochy bydlení

7

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z12

Plochy smíšené
obytné

9

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z13

Plochy smíšené
obytné

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
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ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
Plochy bydlení

Z14

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE

Z15

Plochy smíšené

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ -

obytné
Z16

NEVYHODNOCUJE SE
2

Plochy veřejných

C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M V ZÚ

prostranství

- NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z17

Plochy dopravní

10

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

infrastruktury

ZÁBORU ZPF
Z18

Plochy výroby a

11

skladování

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z19

Plochy bydlení

12

Z44

Plochy dopravní

30

infrastruktury

2

C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M V ZÚ
- NEVYHODNOCUJE SE

Plochy přestavby
P1

Plochy smíšené

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ -

obytné

NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

P2

Plochy smíšené

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

obytné

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Sídlo Jeřeň
Zastavitelné plochy
Z20

Plochy bydlení

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z21

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

Plochy rekreace

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
Z22

Plochy veřejných

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

prostranství

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z23

Plochy smíšené

13

obytné
Z24

Plochy výroby a

14
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skladování
Z25

Z45

Plochy výroby a

G) PLOCHA BEZ TRVALÝCH STAVEB

skladování

– TRVALÁ SOUČÁST ZPF –

specifické

NEVYHODNOCUJE SE

Plochy veřejných

31

prostranství
Plochy přestavby
Plochy bydlení

P3

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Sídlo Kostrčany
Zastavitelné plochy
Z26

Plochy bydlení

16

Z27

Plochy rekreace

17

Z28

Plochy veřejných

18

prostranství
Z29

Plochy bydlení

Z30

Plochy veřejných

19
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

prostranství

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z31

Plochy smíšené

20

obytné

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z32

Plochy bydlení

21

Z33

Plochy smíšené

22

obytné

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Sídlo Nahořečice
Zastavitelné plochy
Z34

Plochy technické

23

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

infrastruktury

ZÁBORU ZPF
Z35

Plochy bydlení

24

Z36

Plochy bydlení

25

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z37

Plochy veřejných

A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M

2
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prostranství

V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Místní část Kamýk
Plochy přestavby
P4

Plochy smíšené

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

obytné

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Sídlo Velký Hlavákov
Z38

Plochy smíšené

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

obytné

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z39

Plochy smíšené

26

obytné

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z40

Plochy smíšené

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

obytné

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z41

Plochy technické

27

infrastruktury
Z42

Plochy technické

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

infrastruktury

ZÁBORU ZPF
II. ETAPA
Sídlo Jeřeň
Zastavitelné plochy
Z43

Plochy smíšené

28

výrobní
specifické
Plochy změn v krajině – I. etapa
K1

Plochy smíšené
nezastavěného
území

K4

SOUČÁST ZPF
E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

nezastavěného

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF

Plochy smíšené

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

nezastavěného

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ

území
K6

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ

Plochy smíšené
území

K5

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

SOUČÁST ZPF

Plochy smíšené

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

nezastavěného

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ

území

SOUČÁST ZPF
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K7

Plochy smíšené

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

nezastavěného

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ

území
K8

Plochy smíšené

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

nezastavěného

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ

území
K9

K11

K12

K13

K14

K15

K16

K17

K18

K19

K20

K21

K22

SOUČÁST ZPF

Plochy smíšené

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

nezastavěného

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ

území
K10

SOUČÁST ZPF

SOUČÁST ZPF

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
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K23

K24

K25

K26

nezastavěného
území

NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy smíšené
nezastavěného
území

E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ -

Plochy vodní a
K27

SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
29

vodohospodářské

 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.
Rozvoj území je řešen ve dvou etapách s důrazem na I. etapu rozvoje. Ve II. etapě je řešena
pouze jedna rozvojová plocha výroby v Jeřeni – lokalita záboru 28. V I. etapě je zabíráno celkem 6,27
ha ZPF, v II. etapě 0,97 ha ZPF, celkem 7,25 ha ZPF. Většina rozvojových ploch řešených v ÚP je
zároveň řešena i v ÚPO nebo je na ně již vydáno ÚR. Dříve schválené rozvojové plochy představují
celkem 6,5 ha ZPF, což činí 89,6 % z celkového navrhovaného záboru ZPF.
ÚP navrhuje celkový bilancovaný zábor ZPF rozsahu 7,25 ha, z toho v I. etapě 6,27 ha ZPF.
Ve struktuře odjímaného ZPF v I. etapě dle ÚP převládá zábor orné půdy 3 ha (47,6 %) nad záborem
TTP 1,35 ha (21,5 %) a záborem zahrad 1,2 ha (19,2 %) a záborem sadů 0,7 ha (11,7 %). Výstavba
je soustředěna také na ostatní plochy a na dostavbu proluk a dalšího nevyužitého území v ZÚ.
Ve struktuře bilancovaného odjímaného ZPF v I. etapě dle tříd ochrany je zábor ZPF rozložený na
tyto třídy ochrany ZPF: II. třída ochrany: 1,46 ha = 23,3 %, III. třída ochrany: 0,63 ha = 10 %, IV. třída
ochrany: 3,7 ha = 59 %, V. třída ochrany: 0,45 ha = 7,7 %. Nejkvalitnější třída ochrany ZPF není
zabírána. V I. etapě bylo z navrhovaných 6,27 ha odjímaných ZPF dříve odsouhlaseno 5,54 ha = 88,4
%.
Největší navrhovanou funkční plochou jsou plochy bydlení: navržen zábor 2,66 ha ZPF z toho 0,53
ha ZPF v II. třídě ochrany, 1,86 ha ZPF v IV. třídě ochrany a 0,27 ha ZPF v V. třídě. Další největší
funkční plochou jsou plochy smíšeného bydlení: navržen zábor 0,99 ha ZPF ve II. – V. třídě ochrany.
Ve II. etapě rozvoje je navrhována jediná rozvojová plocha smíšené výroby 28, zábor 0,97 ha TTP
IV. třídy ochrany, jedná se o dříve schválenou rozvojovou plochu pro smíšené bydlení, u které ÚP
změnil funkci na smíšenou výrobu.
Na základě pokynů pořizovatele k úpravě ÚP před řízením byly rozvojové plochy výrazně sníženy
z původního rozsahu 18,9 ha pouze na 12,9 ha. Tím se rovněž výrazně snížil zábor ZPF z původních
13,53 ha pouze na 7,3 ha. Zábor ZPF II. třídy ochrany je v rozsahu 1,46 ha, z toho 1,04 ha je dříve
schválený zábor dle ÚPO a to rozvojovými plochami zejména téhož funkčního využití.
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Blíže k některým rozvojovým plochám řešeným návrhem ÚP, které však nepředstavují bilancovaný
zábor ZPF, a tedy nejsou předmětem bilancovaného záboru ZPF:
* Plochy změn v krajině:
 ÚP navrhuje plochu změn v krajině K1 pro obnovu ovocných sadů – tato plocha bude trvalou
součástí ZPF,
 ÚP navrhuje plochu změn v krajině K4 pro specifické plochy zemědělské výroby určené pro
ekologické zemědělství. Tyto plochy jsou trvalou součástí ZPF určené výhradně pro potřeby
zemědělské prvovýroby s možností umístění pouze zemědělských staveb bez jakékoliv formy
bydlení,
 ÚP navrhuje plochy změn v krajině K5 a K6 jako nezastavěné plochy smíšené s rekreačním
využitím určené pro nepobytovou formu rekreace a sportu bez možnosti umístění trvalých
staveb. ZPF na těchto plochách není navržen k vyjmutí.
 ÚP navrhuje na území obce další plochy změn v krajině K7 – K26, které řeší založení dnes
nefunkčních prvků ÚSES. Tyto změny v krajině K7– K26 budou i nadále trvalou součástí ZPF
a nejsou tedy předmětem bilance odnětí ZPF.
Poznámka:
Jedinou plochou změny v krajině, která představuje bilancovaný zábor ZPF je K27 – vodní plocha
lokalita záboru ZPF 29, která je přebírána z ÚPO.
Další plochy, které nejsou předmětem bilance odnětí ZPF, jsou územní rezervy, které nejsou
rozvojovými plochami, ale pouze naznačují možný budoucí směr rozvoje území. Územní rezervy
budou i nadále trvalou součástí ZPF. Rovněž oba koridory technické infrastruktury KD-1, KD-2, které
jsou určené pro nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí nadmístního významu, nepředstavují
trvalý zábor ZPF a proto nejsou předmětem bilance předpokládaného vynětí ZPF dle ÚP.
 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 za účelem
zlepšení půdní úrodnosti v jižní, pouze v k. ú. Velký Hlavákov.
ÚP navrhuje tuto rozvojovou plochu na ZPF s melioracemi.
Rozvojová plocha

Plocha záboru ZPF

ZPF s melioracemi

Z41 (TI)

27

0,08 ha

Celkem ÚP řeší zábor 0,08 ha ZPF s provedenými melioracemi a to pro veřejnou infrastrukturu.
 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a
o jejich předpokládaném porušení:
-

Valeč: bez stávajícího zemědělského areálu, ÚP navrhuje lok. 11 pro zemědělskou výrobu – areál
je určen pro zařízení na zpracování mléka ve vazbě na aktivity ekologického zemědělce
v sousedství bydlícího v jurtě,

-

Velký Hlavákov: dříve zemědělský areál využíván jako smíšená výroba,

-

Bělá: stávající zemědělský areál stabilizován bez rozvoje,
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-

Jeřeň: dříve zemědělský areál užíván jako smíšená výroba, na východě sídla plocha pro nový
zemědělský areál jiného hospodařícího zemědělce (lok. 14), další plocha Z25 pouze pro
extenzivní zemědělskou výrobu bez trvalých staveb,

-

Kostrčany – stávající zemědělský areál stabilizován bez rozvoje,

-

Kamýk, Nahořečice – bez zemědělského areálu.

 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.
V okolí Valče je ZPF rozdroben s významným podílem ovocných sadů, které ÚP ještě dále rozšiřuje
dle historických skutečností. Ovocné sady jsou rovněž v Nahořečicích a v menší míře u Kamýka.
V okolí Jeřeně a mezi Bělou a Velkým Hlavákovem jsou scelené hony orné půdy, na nichž ÚP
navrhuje změny v krajině pro založení dnes nefunkčních prvků ÚSES. Lesní půda je soustředěna do
menších lokalit východně od Valče, u Hamerského Domku a v okolí Velkého Hlavákova. Nový k.ú.
Valeč u Hradiště je významně zalesněn.
Na plochách TTP jsou časté meze s náletovou dobře vyvinutou mimolesní zelení. Nejkvalitnější
zemědělská půda je v okolí Velkého Hlavákova a dále mezi Valčí a Jeření. V území převládá střední
kvalita ZPF v III. a IV. třídě ochrany. Meliorační odvodňovací práce byly provedeny pouze v části k.ú.
Velký Hlavákov.
 Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů.
Území obce leží ve specifické oblasti zemědělství SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko, vymezené
v ZÚR KK s těmito cíli a úkoly:
- stabilizace zemědělské půdy a chovu užitkové zvěře na zemědělských farmách,
- propojení hospodářských aktivit s nabídkou služeb v oblasti rekreace (agroturistika,...),
- koordinovat umisťování velkoplošných sportovních a sportovně rekreačních zařízení,
ÚP tyto úkoly splňuje, na území neumisťuje žádné velkoplošné aktivity, pro rozvoj turistického ruchu
jsou navrženy plochy smíšeného bydlení, funkční zemědělské farmy jsou stabilizovány a jsou
navrženy rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu ve Valči a v Jeřeni.
- z důvodu mimořádné ochrany krajinného rázu, ploch Natura 2000 a při zohlednění krajinné
památkové zóny Valečsko byla plocha změn v krajině K4 pro ekologické zemědělství řešena bez
možnosti bydlení pouze pro zemědělskou prvovýrobu,
- řešení ÚP vychází v ÚPO a dále byly v návrhu ÚP (XII./2012) některé zastavitelné plochy bydlení
vypuštěny nebo převedeny do územních rezerv, areály hromadné rekreace jsou řešeny v režimu
nezastavěného smíšeného území s rekreačním využitím, navíc rekreační areál ve Valči západně od
zámku byl vypuštěn z důvodu obnovy sadů, sportovní areál za Mlýnským potokem byl rovněž
vypuštěn z důvodu polohy v údolní nivě,
- v procesu pořízení ÚP byly další vybrané zastavitelné plochy zrušeny a to dle pokynů pořizovatele,
- ÚP je zpracován v souladu s úkoly a cíli dalších specifických oblastí nadmístního významu
vymezených v ZÚR KK:
 SH1 Žluticko – oblast s problémy hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti, řešen rozvoj
podnikání a rekreace, zkvalitnění technické infrastruktury,
 SR7 Žluticko a Valečsko – oblast rekreace a cestovního ruchu, řešeny plochy pro rekreaci,
turistický ruch, cyklostezky, naučné stezky,
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 SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žuticko – oblast zemědělské výroby, řešen rozvoj zemědělství
ve Valči a v Jeřeni.
- ÚP zachovává krajinný ráz přírodní lesní oblasti Rakovnicko – Kladenské pahorkatiny a přírodní
lesní oblasti Karlovarské vrchoviny vymezené v ZÚR KK.
Dále ÚP sleduje tuto základní urbanistickou koncepci:
- diferencovaný rozvoj obce a sídel na řešeném území

- důraz na bydlení, smíšené bydlení

s podnikatelskými aktivitami,
- dostavba proluk v ZÚ a dalších nevyužitých ploch v ZÚ,
- přestavbové plochy, které ve svém důsledku omezují zábor kulturní krajiny za hranicí ZÚ,
- ÚP vychází z ÚPO Valeč a na základě posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch zmenšil
vybrané plochy bydlení a převedl je pouze do územních rezerv,
- ÚP navrhuje další zemědělské areály ve Valči a v Jeřeni,
- ÚP chrání nejlepší ZPF v I. třídě ochrany,
- ÚP nevytváří zbytková území ZPF, která by byla nepřístupná pro údržbu,
- ÚP nenavyšuje krajinnou fragmentaci území,
- ÚP respektuje krajinnou památkovou zónu Valečsko a městskou památkovou zónu Valeč,
- záboru kvalitní ZPF II. třídy se nelze vyhnout, neboť II. třída ochrany zasahuje i do ZÚ na východě
obce (lok. 6), v Jeřeni navazuje II. třída ochrany na stávající výrobní plochu (lok. 14, 31),
v Kostrčanech přiléhá II. třída ochrany těsně k ZÚ na severu sídla (lok.16, 17, 18). Významná část
rozvojových ploch na II. třídě ochrany je dříve schválená v ÚPO.
 Podrobné zdůvodnění rozvojových ploch, které podle metodického pokynu MMR a MŽP
představují zábor ZPF:
Valeč:
lok. 6 – přesah rozvojové plochy bydlení za ZÚ, dříve schválený zábor ZPF 0,0015 ha pro bydlení,
plocha byla oproti ÚPO výrazně zmenšena,
lok. 7 – dříve schválená zastavitelná plocha bydlení, zábor 1,5 ha ZPF IV. třídy ochrany, vazba na ZÚ,
oproti řešení ÚPO byla plocha výrazně zmenšena na jihu, do lok.7 byla včleněna lokalita 8 pro OV,
nyní představuje tato lokalita pouze oboustrannou zástavbu podél navržené místní komunikace
(lok.30),
lok. 9 – smíšené bydlení na jihu Široké ulice, částečně v ZÚ, vazba na lok. bydlení č. 7, dříve
schválený zábor 0,11 ha ZPF III. a IV. třídy ochrany,
lok. 10 – dopravní plocha pro centrální parkoviště, sanovaná bývalá skládka a dříve schválený zábor
ZPF 0,42 ha zahrad IV. třídy ochrany, vazba na ZÚ, zbytková plocha ZPF mezi komunikací, areálem
zámku a sportovním areálem, tuto kapacitní plochu nelze umístit jinam ve Valči z důvodu vazby
centrálního parkoviště na areál zámku,
lok. 11 – zemědělský areál pro zpracování mléka, plocha bez vazby na ZPF, dříve schválený zábor
0,64 h ZPF IV. třídy ochrany, (v ÚPO plochy bydlení) plocha vytváří zbytkové území ZPF omezené
místní komunikací, na této zbytkové ploše ZPF žije a hospodaří ekologický zemědělec (jurta), plocha
byla zmenšena v aktualizované poloze dle pokynu pořizovatele a podkladu obce.
lok. 12 – bydlení s vazbou na ZÚ, dříve schválený zábor ZPF 0,19 ha IV. třídy ochrany, zbytková část
ZPF mezi 2 komunikacemi naprosto nevhodná pro zemědělskou výrobu.
lok. 30 – plocha dopravní infrastruktury pro nově vymezenou páteřní komunikaci uprostřed lok.7,
zábor 0,34 ha ZPF IV. třídy ochrany, lokalita s vazbou na ZÚ bez zbytkových ploch.
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Jeřeň:
lok. 13 – smíšené bydlení ve vazbě na ZÚ, dříve schválený zábor 0,18 ha ZPF IV. třídy ochrany.
lok. 14 – plocha zemědělské výroby na jihovýchodě sídla ve vazbě na 2 místní komunikace, plocha
nad rámec ÚPO respektuje údolní nivu toku, zábor 0,3 ha ZPF II. třídy ochrany, lokalita byla
zmenšena o nově vymezenou ochrannou zeleň (lok.31) dle posudku SEA, lokalita řešena v souladu
se specifickou oblastí SZ1 a SH1 vymezených v ZÚR KK, záboru II. třídy ochrany se nelze vyhnout,
neboť tato kvalitní půda se vyskytuje jižně od ZÚ sídla v těsném sousedství stávající výrobní plochy
v ZÚ, lokalita 14 rozšiřuje tedy logicky stávající výrobní plochu mimo kontakt s plochami bydlení,
smíšeného bydlení. lokalitu 14 nelze umístit jinam z důvodu urbanistické koncepce, kdy plochy výroby
se nacházejí na jižním okraji sídla.
lok. 31 – izolační zeleň u lok. 14, nově řešená lokalita dle pokynů pořizovatele v souladu s posudkem
SEA, zábor 0,05 ha ZPF II. třídy ochrany lokalita podél účelové komunikace bez zbytkových ploch
ZPF.
Poznámka:
Na základě pokynů pořizovatele byla původní plocha Z25 (VZ) = lok. záboru 15 změněna na VZ1 pro
extenzivní zemědělskou výrobu bez trvalých staveb, tímto řešením nepředstavuje plocha Z25 trvalý
zábor ZPF, proto byla zrušena lokalita záboru ZPF 15, plocha Z25 (VZ1) byla ponechána ve svém
původním rozsahu, neboť de facto by tato plocha Z25 nemusela být řešena vůbec a to dle § 18, odst.
(5) stavebního zákona, v platném znění, kdy aktivity zemědělské výroby mohou být umisťovány
v nezastavěné kulturní krajině. Na ploše Z25 budou umisťovány pouze ohradníky a dřevěné přístřešky
pro hospodářská zvířata, což neovlivní celistvost ZPF.
Kostrčany:
lok. 16 – bydlení ve vazbě na ZÚ podél komunikace, dříve schválený zábor 0,42 ha II. třídy ochrany
rovněž pro bydlení, pro neodůvodnitelný zábor ZPF byla tato lokalita v ÚP výrazně zmenšena a
částečně převedena do územní rezervy R2.
lok. 17 – rekreace jako rozšíření stávajícího areálu hromadné rekreace, zbytkové území ZPF areálem
rekreace a místním zdrojem vody, který je chráněn izolační zelení, plocha nevhodná pro zemědělské
využití, dříve schválený zábor ZPF 0,17 ha ZPF II. třídy ochrany rovněž pro rekreaci.
lok. 18 – ochranná zeleň na veřejném prostranství mezi areálem rekreace a místním zdrojem pitné
vody, spolu s lok. 17 využití zbytkového území ZPF mezi zástavbou a komunikací, dříve schválený
zábor ZPF 0,1 ha ve II. třídě ochrany pro rekreaci.
lok. 19 – bydlení ve vazbě na ZÚ, doplnění zástavby podél místní komunikace, dříve schválený zábor
ZPF 0,1 ha II. třídy ochrany rovněž pro bydlení, lokalita na hraně údolní nivy v kontaktu se stanovenou
záplavou Blšanky,
lok. 20 – smíšené bydlení v centru sídla jako dostavba stávající uliční fronty v sídle, dříve schválený
zábor ZPF v rozsahu 0,1 ha ZPF na IV. a V. třídě ochrany,
lok. 21 – bydlení na jižní části sídla jako doplnění uliční zástavby ve vazbě na ZÚ, dříve schválený
zábor 0,13 ha ZPF v IV. třídě ochrany,
lok. 22 – smíšené bydlení na jihu sídla, částečně v ZÚ a částečně další rozšíření mimo ZÚ, rozšíření a
doplnění zástavby oboustranně podél komunikace, dříve schválený zábor 0,35 ha ZPF ve II. a V. třídě
ochrany rovněž pro smíšené bydlení, plocha oproti ÚPO byla zmenšena, vazba na polní cestu, bez
navýšení krajinné fragmentace.

215

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

Nahořečice:
lok. 23 – technická infrastruktura pro nový vodní zdroj pitné vody, řešeno nad rámec ÚPO, zábor
0,008 ha ZPF III. třídy ochrany, z technického hlediska nelze plochu umístit jinam, provedeny
zkušební vrty, veřejná infrastruktura.
lok. 24 – bydlení na východním okraji sídla ve vazbě na ZÚ, dříve schválená rozvojová plocha jako
doplnění zástavby podél komunikace v rozsahu 0,1 ha ZPF, IV. a V. třídy ochrany.
lok. 25 – bydlení jako doplnění chybějící uliční zástavby při severozápadní hranici sídla, vazba na ZÚ,
dříve schválený zábor ZPF 0,16 ha V. třídy ochrany, lokalita byla na základě pokynů pořizovatele
zmenšena a západní část byla převedena pouze do územní rezervy R5.
Velký Hlavákov:
lok. 26 – smíšené bydlení na západním okraji sídla jako jednostranné rozšíření uliční zástavby sídla
mimo ZÚ, severní část plochy dle ÚPO byla převedena pouze do územní rezervy R3, dříve schválená
rozvojová plocha v rozsahu 0,25 ha ZPF IV. a V. třídy ochrany rovněž pro smíšené bydlení, lokalita
zabírá nejméně kvalitní ZPF IV. a V. třídy ochrany, plochu nelze umístit jinam, k ZÚ přiléhají
vymezené prvky ÚSES, které významně omezují možnosti dostavby sídla podél místních komunikací,
dostavbu nevyužitých proluk řeší zastavitelné plochy Z38, Z40. Lokalita není řešena na ostatní půdě
přiléhající k severní hranici ZÚ, neboť je zde velký svah a ÚP navazuje na řešení ÚPO, kde je tato
lokalita umístěná ve stejné poloze jako v ÚP a je navíc rozšířena i do územní rezervy R3. ÚPO
s vymezenou zastavitelnou plochou na západním okraji sídla Velký Hlavákov schvaloval stejný DO
ochrany ZPF, který se vyjadřuje k ÚP. Podmínky v území okolo sídla Velký Hlavákov se nezměnily,
lokalita 26 byla navíc oproti řešení ÚPO výrazně zmenšena cca na polovinu.
lok. 27 – technická infrastruktura pro nový vodní zdroj pitné vody, plocha bez vazby na ZÚ, plochu
nelze umístit jinam – plocha prověřena zkušebním vrtem, nad rámec ÚPO, zábor 0,08 ha ZPF III. a IV.
třídy ochrany, veřejná infrastruktura.
Krajina:
lok. 29 – plocha změn v krajině K27 jako malá vodní nádrž, dříve schválený zábor 0,49 ha ZPF ve III.
třídě ochrany
II. etapa
Jeřeň:
lok. 28 – smíšená výroba jako dříve schválený zábor ZPF v ÚPO ale pro smíšené bydlení, zábor 0,97
ha ZPF IV. třídy ochrany, zbytková plocha ZPF mezi komunikací a stávajícím výrobním areálem,
plocha nevhodná k zemědělské výrobě, umístění výrobní plochy podmíněno urbanistickou koncepcí,
kdy je lok. 28 řešena ve vazbě na stávající výrobní aktivity na jihu sídla mimo kontakt s klidovými
plochami bydlení v sídle.
 Závěr
Navržený celkový zábor ZPF v součtu obou etap v rozsahu 7,25 ha je přiměřený a odpovídá
podmínkám ve specifické oblasti zemědělské SZ1. Z navrhovaného záboru ZPF v rozsahu 7,25 ha je
6,5 ha dříve schváleno v ÚPO. Vybrané zastavitelné plochy dle ÚPO byly v návrhu ÚP (XII./2012) již
zmenšeny ve spolupráci s obcí (např. lok. 7, 1, 26, 16, 22), neboť se neprokázala potřeba vymezení
zastavitelných ploch bydlení v takovém rozsahu. Část dříve schválených rozvojových ploch bydlení
byla převedena do územních rezerv R1 – R3. V procesu pořízení ÚP byly další zastavitelné plochy
zmenšeny nebo úplně zrušeny a to i plochy dříve schválené v ÚPO.
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Navržený zábor ZPF nenavyšuje krajinnou fragmentaci a nezhoršuje stav životního prostředí na
území obce.
 Ochrana horninového prostředí
Na území obce se nevyskytuje žádné CHLÚ ani DP. V řešeném území není evidováno žádné
výhradní ložisko.

Přiložena tabulka a schéma:
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, str. č. 1-2.
 Schéma č. 1 - západní část
 Schéma č. 2 - východní část
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m) 2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
ÚP respektuje PUPFL jako kulturní nezastavěnou krajinu. Lesní půda není na území obce zabírána.
Část rozvojových ploch leží do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
ÚP nenavrhuje žádnou plochu k zalesnění. Na území obce se nevyskytují žádné plochy individuální
rekreace ani sportu na lesní půdě. ÚP žádné takové plochy nenavrhuje. Souvislé lesy v centrální,
západní a severozápadní část území obce nejsou řešením ÚP dotčeny. Respektován je rovněž les
v novém k.ú. Valeč u Hradiště.

n) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
 ÚP mění vazby obce na své okolí
 ÚP mění koncepci technické infrastruktury dle ZÚR KK:
-

je navržen koridor technické infrastruktury KD-2 pro VTL plynovod ze správního území obce
Lubenec jako upřesnění a aktualizace VPS P.02 dle ZÚR KK (viz. stanovisko KÚ KK, ORR ze
dne 18.10.2016)

-

je navržen koridor technické infrastruktury pro venkovní vedení ZVN 400kV TR Vernéřov – TR
Vítkov KD-1, tento koridor řešen zároveň i dle PÚR ČR

 Na území obce Verušičky vymezuje PÚR ČR koridor technické infrastruktury E2 pro trasu vedení
ZVN 400kV TR Vernéřov – TR Vítkov.
 ZÚR KK vymezuje na území obce:
-

SH1 Žluticko – specifická oblast nadmístního významu

-

SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko – specifická oblast nadmístního významu

-

SR7 Žluticko – Valečsko – specifická oblast nadmístního významu

-

VPS E.04 vedení ZVN 400kV – propojení TR Vernéřov – TR Vítkov

-

VPS P.02 Dlouhá Ves – Žlutice – Chyše v aktualizované poloze ze správního území obce
Lubenec (viz. vyjádření KÚ KK, ORR ze dne 18.10.2016)

- Ochranná zóna NRBK K45 Pustý zámek – K53
 ÚP veškeré tyto aktivity plně zapracovává.
 ÚP plně respektuje a zapracovává stávající limity využití území nadmístního charakteru technické
a dopravní infrastruktury:
-

silnice II. třídy, OP = 15 m

-

silnice III. třídy, OP = 15 m,

-

mezinárodní veřejné letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata, OP s výškovým omezením staveb –
celé území obce, OP s hlukovým omezením staveb

-

venkovní vedení VVN 220kV

-

venkovní vedení ZVN 400kV

-

venkovní vedení VN 22kV

- produktovod Čepro
 ÚP plně respektuje a zapracovává stávající limity využití území nadmístního charakteru pro
ochranu přírodních a kulturních hodnot území:
- Natura 2000 – EVL Hradiště CZ0414127,
- NATURA 2000 – EVL Doupovské hory CZ0424125,
- NATURA 2000 – ptačí oblast Doupovské hory CZ0411002,
- přírodní památka Valeč, včetně OP.
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 ZÚR KK nevymezuje na území obce žádný prvek nadregionálního ani regionálního ÚSES
 ÚP na území obce navrhuje prvky lokálního ÚSES zejména ve vazbě na ÚPO Valeč. U všech
prvků ÚSES prověřil projektant ÚSES RNDr. J. Křivanec jejich vazbu na prvky ÚSES sousedních
obcí a měst. ÚSES byl vymezen i na novém k.ú. Valeč u Hradiště

o) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Doplní pořizovatel

p) VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Doplní pořizovatel

II. Grafická část - Návrh, část odůvodnění:
v.č. 1 Koordinační výkres

M 1:5 000

v.č. 2 Širší vztahy

M 1:50 000

v.č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

M 1:5 000

Schéma:
A.1 Krajina - ÚSES

M 1:5 000

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

M 1:5 000

B Dopravní řešení

M 1:5 000

C.1 Vodní hospodářství - zásobování vodou

M 1:5 000

C.2 Vodní hospodářství - odkanalizování

M 1:5 000

D.1 Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje

M 1:5 000

D.2 Zásobování energiemi – plyn, teplo

M 1:5 000

219

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP VALEČ PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

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

..............................................
Josef Kubař
Starosta obce

...................................................
Josef Klus
Místostarosta obce
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Seznam zkratek:
BC – biocentrum
BK - biokoridor
BP – bezpečnostní pásmo
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČOV – čistírna odpadních vod
ČUZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
ČR – Česká Republika
FO – fyzická osoba
FUN - funkční
FVE – fotovoltaická elektrárna
HPJ – hlavní půdní jednotka
HZS – hasičský záchranný sbor
CHLÚ – chráněné ložiskové území
k. ú. – katastrální území
KÚKK – Krajský úřad Karlovarského kraje
LBC – lokální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
LOK - lokální
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NEFUN - nefunkční
MŠ – mateřská škola
NN – nízké napětí
NP – nadzemní podlaží
MVE – malá vodní elektrárna
OP - ochranné pásmo
OÚ – obecní úřad
p. p. č. – pozemková parcela číslo
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1
PRVK KK – plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
RD – rodinný dům
rozv. pl. – rozvojová plocha
SDH – sbor dobrovolných hasičů
STL plynovod – středotlaký plynovod
st. p. č. – stavební parcela číslo
TS – trafostanice
TTP – trvalý travní porost
TUV – teplá užitková voda
ÚAP – územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚPO – územní plán obce
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚSES – Územní systém ekologické stability
ÚR – územní rozhodnutí
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ÚS – uzemní studie
URÚ – udržitelný rozvoj území
VDJ – vodojem
VKP – významný krajinný prvek
VN – elektrické vedení – vysoké napětí
VTL – plynovod – vysokotlaký plynovod
ZPF – zemědělský půdní fond
ZÚ - zastavěné území
ZÚR KK – Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
ZŠ – základní škola
ZVN – elektrické vedení – zvláště vysoké napětí
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