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        V Karlových Varech dne 25.6.2013 

 
 
 

Změna č. 1/2004Územního plánu města Karlovy Vary 

 
 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary, 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 

a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,       

v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona 
 

 

v y d á v á 
 

změnu č. 01/2004 Územního plánu města Karlovy Vary (dále jen ÚP), schváleného 

usnesením zastupitelstva města č. 24 a) na 10. jednání dne 14.10 1997, jehož závazná část byla 

vydána obecně závaznou vyhláškou města Karlovy Vary č. 6/1997, která nabyla účinnosti dne 

1.12.1997. OZV byla novelizována OZV č. 1/2004, která nabyla účinnosti dne  22.7.2004 a OZV 

č. 13/2006, která nabyla účinnosti dne 11.5.2006  a tyto se promítly do úplného znění Obecně 

závazné vyhlášky města Karlovy Vary, o závazných částech územního plánu města Karlovy 

Vary č.1/2000.  

Územní plán byl změněn změnami:         

A 98/5.1 schválená dne 15.9.1998, A 98/2 schválená dne 26.1.1999, A 98/3 schválená dne 

26.1.1999, A 98/4 schválená dne 26.1.1999,  

A 99/1 schválená dne 1.2.2000, A 99/2 schválená dne 1.2.2000, A 99/3 schválená dne 1.2.2000, 

A 99/5 schválená dne 1.2.2000, A99/6 schválená dne 14.9.1999, C 99/3 schválená dne 

20.6.2000, C 99/5 schválená dne 20.6.2000, C 99/7 schválená dne 20.6.2000, D 99/1 schválená 

dne 20.6.2000, D 99/2 schválená dne 20.6.2000, D 99/3 schválená dne 20.6.2000, D 99/4 

schválená dne 20.6.2000,  

A/2000/3 schválená dne 19.6.2001, A/2000/6 schválená dne 19.6.2001, B/2000/1 schválená dne 

29.1.2002, B/2000/2 schválená dne 19.6.2001, B/2000/5 schválená dne 20.3.2001, B/2000/6 

schválená dne 29.1.2002,  

A/2001/1 schválená dne 16.11.2004, A/2001/2 schválená dne 18.4.2006, A/2001/3 schválená 

dne 22.4.2003, A/2001/4 schválená dne 21.5.2002, A/2001/6 schválená dne 15.6.2004, A/2002/4 

schválená dne 22.4.2003,  

1/2003 schválená dne 16.11.2004, 3/2003 schválená dne 16.11.2004, 4/2003 schválená dne 

16.11.2004, 5/2003 schválená dne 20.6.2006,  

2/2004 schválená dne 12.12.2005, 4/2004 schválená dne 12.12.2005, 5/2004 schválená dne 

12.12.2005, 6/2004 schválená dne 14.6.2005, 7/2004 schválená dne 19.9.2006,  

1/2004schválená dne 28.2.2006, 2/2005 schválená dne 19.12.2006, 4/2005 schválená dne 

19.12.2006, 7/2005 schválená dne 19.12.2006,  

2/2006 vydána opatřením obecné povahy č. 2/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008, 3/2006 

vydána opatřením obecné povahy č. 3/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008, 4/2006 vydána 

opatřením obecné povahy č. 4/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008,  
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B/2002/5 vydána opatřením obecné povahy č. 5/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008, 5/2006 

vydána opatřením obecné povahy č. 6/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008,  

6/2006 vydána opatřením obecné povahy č. 7/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008, 7/2006 

vydána opatřením obecné povahy č. 8/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008, 8/2006 vydána 

opatřením obecné povahy č. 9/2007, které nabylo účinnosti 31.1.2008, č. 1/2007 vydána 

opatřením obecné povahy č. 1/2008, které nabylo účinnosti 26.5.2008, č. 2/2007, která nabyla 

účinnosti dne 9.6.2009, č. 3/2007, která nabyla účinnosti dne 9.6.2009, č. 4/2007, která nabyla 

účinnosti dne 9.6.2009 a 5/2007, která nabyla účinnosti dne 9.6.2009, 

č.B/2002/7 vydána dne 14.12.2010 opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 

8.2.2011 a č. 6/2010 vydána dne 15.2.2011 opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 

23.3.2011. 

 

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 
 

 

1. Nově se vymezují tyto funkční plochy:  

a) území průmyslové výroby, označené v grafické části této změny  „Vp “ (změna 

č.1/2004) 

 

2. Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1. tohoto opatření obecné povahy platí 

regulativy uvedené v Obecně závazné vyhlášce města Karlovy Vary č. 1/2000. 

 

3. Změna č. 1/2004 respektuje navrženou veřejně prospěšnou stavbu D.102 – propojení 

tratí č.149 a č.140, pouze detailně upravuje její plošný rozsah. 

 

4. Funkční plocha vymezená v odstavci 1. tohoto opatření obecné povahy se zařazuje do 

zastavitelného území platného územního plánu. 

 

5. Součástí změny č. 1/2004 Územního plánu města Karlovy Vary jsou tyto výkresy 

grafické části: 

a) výkres č. 1 - Plán využití území v měřítku 1:10 000 (hlavní výkres)  

b) výkres č. 11 – VPS, Rozvojová území a etapizace v měřítku 1:10 000  
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Výkres č. 1 - Plán využití území 
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Výkres č. 11 – VPS, Rozvojová území a etapizace 
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O d ů v o d n ě n í 
 
Odůvodnění změny č. 1/2004 Územního plánu města Karlovy Vary obsahuje textovou a grafickou část. 

A.  Textová část 

1. Postup při pořízení změny 
 Pořízení změny č. 1/2004 územního plánu města Karlovy Vary schválilo Zastupitelstvo města 

Karlovy Vary dne 17.6.2003. 

 Zadání předmětné změny bylo již projednáváno v letech 2004 a 2005, pro negativní stanoviska 

dotčených orgánů bylo pořizování přerušeno. Zadání změny bylo zpracováno a projednáváno dle 

starého stavebního zákona a nebylo Zastupitelstvem města odsouhlaseno. Na základě nových 
skutečnosti bylo projednávání změny č. 1/2004 obnoveno. 

 Projednávání zadání změny č. 1/2004  zpracovaného v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, bylo 

oznámeno veřejnou vyhláškou a návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 
dnů v termínu od 16.1.2012 na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary a dále na 

elektronické vývěsce  www.mmkv.cz a k nahlédnutí u pořizovatele na odboru úřad územního 

plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, 
kancelář č. 434 

 Na základě uplatněných požadavků a podnětů a po vyhodnocení připomínek upravil pořizovatel 

ve spolupráci s určeným zastupitelem RNDr. Jaroslavem Růžičkou zadání do konečné podoby. 

Upravené zadání bylo schváleno na 3. zasedání zastupitelstva města dne 15.5.2012 usnesením č. 
32. 

 V zadání změny nebylo požadováno zpracování konceptu.  Návrh změny č. 1/2004 je 

projektantem ing. arch. Miroslavem Mikou zpracován v souladu s ustanoveními stavebního 

zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 501/2006 Sb. a 500/2006 Sb. Návrh změny není v rozporu 

s požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, ÚPD vydané krajem a dalších širších 
územních vztahů. V předkládané dokumentaci návrhu změny byly respektovány požadavky všech 

dotčených orgánů ze zadání změny.  Společné jednání o změně č. 1/2004 s dotčenými orgány a 

sousedními obcemi se konalo dne 27.11.2012. 

 Oznámení o společném jednání bylo zasláno jednotlivě nejméně 15 dnů předem dotčeným 

orgánům, Krajskému úřadu Karlovarského kraje, sousedním obcím a návrh změny č. 1/2004 byl 

umístěn k nahlédnutí v kanceláři č. 434 odboru úřad územního plánování a stavební úřad 

Magistrátu města Karlovy Vary i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické 
vývěsce Magistrátu města Karlovy Vary.  

 Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 30-ti dnů 

ode dne společného jednání, tj. do 27.12.2012. 

 Dnem 1.1.2013 vešla v platnost novela stavebního zákona č. 350/ 2012 Sb. Na činnosti ukončené 

podle § 50 SZ před novelou se naváže novými činnostmi podle § odst. 3 SZ ve znění po novele. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 doručil návrh změny veřejnou vyhláškou k uplatnění 
připomínek se lhůtou do 30 dnů ode dne doručení. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 

21.2.2013, doručena byla 15. dnem, tj. 8.3.2013. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena 

do 7.4.2013. Ve stanovené lhůtě nebyly doručeny žádné připomínky. 

 Dne 27.2.2013 v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona předložil pořizovatel Krajskému úřadu 

Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, návrh změny. Sdělením ze dne 25.3.2013 pod 
č.j. 325/RR/13-2 požádal krajský úřad o doplnění připomínek k návrhu změny zveřejněného dle § 

50 odst.3 SZ. Požadované pořizovatel doplnil dne 10.4.2013,  kladné stanovisko bylo vydáno dne 

12.4.2013. 
 Pořizovatel zajistil úpravu návrhu ÚP dle novely stavebního zákona a stanovisek dotčených 

orgánů, prověřil návrh ÚP s veřejným zájmem, vlivy na obecně chráněné zájmy a dospěl 

k závěru, že návrh ÚP lze postoupit k dalšímu projednávání. 

 V souladu s § 52 SZ svolal pořizovatel řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 

1/2004 spojené s veřejným projednáním, které bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední 
desce Magistrátu města Karlovy Vary (vyvěšenou od 17.4 do 1.6.2013)  a také způsobem 

http://www.mmkv.cz/
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umožňujícím dálkový přístup na adrese www.mmkv.cz. Návrh změny byl vystaven k nahlédnutí 

po dobu 30tidnů ode dne doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele na odboru úřad územního 

plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, 
kancelář č. 434 a způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.mmkv.cz. 

 Dne 24.5.2013 proběhlo veřejné projednání o návrhu změny. V rámci veřejného projednání 

nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky. 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

 Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 – schválené dne 

20.6.2009 usnesením vlády č. 929/2009. Změnou řešené území respektuje kritéria, podmínky a 

úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky.  

 Návrh změny ÚP není v rozporu s dokumentací „Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“ 

(dále jen „ZÚR KK“). Tato územně plánovací dokumentace byla vydána dne 16.09.2010 

usnesením č. ZK 223/09/10, účinnosti nabyla dne 16.10.2010.  

 Změnou jsou dotčeny vazby na základní síť regionální technické a dopravní infrastruktury 

úpravou plochy železnice, která je zároveň zařazena mezi veřejně prospěšné stavby označená č. 
14 - přemístění doprovodných provozů železnice z Dolního nádraží do Bohatic. Plocha je 

upravena tak, aby ochranné pásmu železnice bylo minimálně 60 m od kraje kolejového prostoru. 

 Změnou nejsou dotčeny krajinné vazby ani limity využití území nadmístního významu včetně 

vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability.  

 Změna nemá vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů.  

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

 Změna není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 

území. 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů 
 Změna Územního plánu města Karlovy Vary je zpracována v souladu s požadavky stavebního 

zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

 Změnou č. 1/2004 je upravován ÚPm Karlovy Vary schválený před účinností zákona č.183/2006 

Sb., a jeho prováděcích předpisů. Grafická a z části i textová část je proto členěna tak, aby byla 

zachována srozumitelnost a kompatibilita s původní dokumentací. Celek dokumentace změny je 
zpracován s požadavky nové legislativy tak, aby bylo možno změnu vydat.  

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 

rozporů 

 Změna není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů ani se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

 Hlavním limitem pro využití území pro rozšíření obsluhy železnice, které bylo dle sdělení Správy 

železniční dopravní cesty s.o. ze dne 12.07.2008 pod čj. 22 815/07- OKS z investičních záměrů 

přesunuto do jiné lokality. Pozemků projednávaných touto změnou se budoucí záměr nedotýká. 

 Bude respektován výskyt poddolovaného území označené Sadov č. 589. Na poddolovaných a 
sesuvných územích lze zřizovat stavby v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Pro 
projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin platí ČSN 73 00 39 

Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena. 
 Návrh změny respektuje zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, zejména ochranné pásmo 

II.stupně „II A“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Při řešení výstavby 
v tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené Usnesením vlády č.257 ze 

dne 20.7.1966 a ustanovení § 37 zákona č.164/2001 Sb., (lázeňský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

 

http://www.mmkv.cz/
http://www.mmkv.cz/
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6. Vyhodnocení splnění zadání 

 Zastupitelstvem města Karlovy Vary schválené zadání pro tuto změnu územního plánu bylo 

splněno. 

 Návrh řešení změny územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených pokynů schváleného 

zadání.  

 Řešené území je platným územním plánem z části definováno jako plochy zemědělského půdního 

fondu a z části jako plochy železnice. Plochy jsou nově navrženy jako plochy výroby s oddělením 

plochy železnice dle ochranného pásma. Řešené území přímo navazuje na stávající, současně 

zastavěné území města. Změna doplňuje a rozvíjí celkovou urbanistickou koncepci stanovenou ve 
schváleném územním plánu. 

 Příslušnými dotčenými orgány byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti, dotčené orgány neměly požadavky na vyhodnocení vlivů změny na životní 

prostředí, ani na zpracování variantního řešení. 

 V souladu se zadáním tedy nebyl zpracováván koncept a bylo přistoupeno přímo ke zpracování 

návrhu řešení změny č.1/2004 Územního plánu města Karlovy Vary. 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 Změnou č. 1/2004 je navrženo území průmyslové výroby (Vp). Urbanistická koncepce navržená 

změnou řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako plochy výroby a železnice. 
Tímto řešením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na sousední území umožní 

další rozvoj. Dlouhodobé omezení, které tuto lokalitu neumožňovalo využít pro výstavbu, 

plánovaná výstavba obslužných železničních staveb, bylo SŽDC vynecháno z dalších investičních 
plánů. 

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 

stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 Navrženou změnou nedochází ke změně koncepce platného územního plánu. V území řešeném 

změnou se nenachází evropsky významná lokalita či ptačí oblast, území NATURA 2000. Řešená 

změna je malého rozsahu a je částečně v rámci zastavitelné plochy a částečně je zastavitelná 

plocha rozšířena. Řešené území přímo navazuje na stávající, současně zastavěné území města. 
Předmětná změna pouze umožní přirozený rozvoj v řešené části města. 

 S ohledem na charakter navržené změny byl dotčenými orgány vyloučen vliv na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti a dotčené orgány neměly požadavky na vyhodnocení vlivů 

změny na životní prostředí a posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území ani na zpracování 
variantního řešení. Navržená změna není v rozporu s principem udržitelného rozvoje území. 

 Změna č. 1/2004 nemění požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality, 

v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek, 

jak jsou stanovené v platném územním plánu. 

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 dopad změny č.1/2004 na zemědělský půdní fond dle přílohy 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 

Zemědělská půda je hodnocena na základě „bonitovaných půdně ekologických jednotek„ - BPEJ 

(455 v ČR) při rovnocennosti všech hodnocených složek. Celkový rozsah ploch zemědělské půdy 

dotčené záborem, včetně ploch ostatních je uveden v tabulce. V tabulce jsou zapsána katastrální 

čísla všech pozemků, pro které je změnou ÚP navržen zábor ZPF. 

IDENTIFIKACE DOTČENÝCH POZEMKŮ: 
Změna č. 1/2004 (Vp): Okres:  KarlovyVary 
 

Číslo parc. 
Výměra Zábor ZPF v ha BPEJ / 

Třída ochr. 
Zábor 

dle  

BPEJ 

Ostat
ní 

ploc

hy 

 Katastrální  
území 

Celkem 
ZPF (ha) 

ha a m2 orná zahr. trv.trav. 

porost 

část 748/1 6 52 78 3,97   55301/III 3,97  Bohatice 3,97 

část 748/2  10 20   0,09 55301/III 0,09  Bohatice 0,09 

Celkem    3,97  0,09  4,06   4,06 
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Pozemky změny č.1/2004 zastavitelnou plochu rozšiřují.  

 

Bilance předpokládaného záboru půdy ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých 

lokalit 
Změna 

číslo 
Funkční 

využití 

Výměra 

celkem 

(ha) 

Z toho půda náležející  

do ZPF (ha) 

Kultur

a ZPF 

podle 

KN 

BPEJ/ 

Třída 

ochrany 

Výměra  

zem. půdy  

podle  

BPEJ 

Nezem.  

půda 

(ha) 

Katastrální  

území 

Poznámka 

v ZÚ mimo  

ZÚ 

Celkem 

1/2004 území 

průmyslov

é výroby 

4,06  3,97 3,97 orná 55301/III 3,97  Bohatice v platné 

ÚPD 

vymezeno 
jako 

plochy 

železnice 

    0,09 0,09 TTP 55301/III 0,09    

celkem 4,06  4,06 4,06   4,06    

 

Přehled navrhovaného záboru půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do ZPF 

Kultura zemědělské půdy 

Výměra k 

odnětí ze  

ZPF (ha)  

celkem  

Z toho třída ochrany č. podle 

BPEJ (ha) 

I. II. III. IV. V. 

Orná půda 3,97   3,97   

Trvalý travní porost (TTP) 0,09   0,09   

Ovocné sady       

Zahrady       

Ostatní  pozemky ZPF dle §1 odst. 3 zákona o ochraně ZPF       

Chmelnice       

Vinice       

Pozemky určené k plnění funkcí lesa       

Celkem 4,06   4,06   

 

Přehled navrhovaného záboru půdy ze ZPF podle funkčního využití lokalit: 

Funkční využití  

Výměra navrhov. 

odnětí celkem 

(ha) 

Z toho výměra 

navrhov. 

odnětí ze ZPF 

celkem (ha) 

Z toho třída ochrany č. podle 

BPEJ (ha) 

I. II. III. IV. V. 

území průmyslové výroby – Vp 4,06 4,06   4,06   

 4,06 4,06   4,06   

 

Ze změny vyplývající zábor zemědělského a lesního půdního fondu v plném rozsahu 

respektuje „ÚSES„ a nedotýká se jeho prvků a ploch. 

Dotčené pozemky PUPFL: 

Lesní pozemky nejsou změnou č. 1/2004dotčeny. 

Meliorované plochy: 

Na ploše navrhované změny nejsou meliorované plochy.  

Objekty zemědělské prvovýroby: 

Na území navrhované změny nejsou objekty zemědělské prvovýroby.  

Stanovené dobývací prostory: 

V řešeném území nejsou stanoveny dobývací prostory, nebo chráněná ložisková území.  

Ve výkresové části změny ÚP města Karlovy Vary jsou vyznačeny hranice zastavěného 

území stanovené ke dni 30.08.1996. 



Strana 11 (celkem 14) 

 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch  

 

Změna č. 1/2004 nově nevymezuje zastavěné území obce, tzn. stávající hranice současně 

zastavěného území dle ÚPmKV není touto změnou dotčena.  

Celkem je platným územním plánem vymezeno 204,1 ha výrobních území, z toho 72,5 ha 

nových rozvojových ploch. Využitých rozvojových ploch je 32,1 ha, což představuje 44,3 

%. 

Změna č. 1/2004 nárokuje nově vymezit 6,63 ha, tj. 3,2 % již vymezeného zastavitelného 

území pro výrobu a průmysl. Z toho 4,33 ha (65,3%) je řešeno změnou jiného typu 

zastavitelných ploch a 2,3 ha (35,7 %) je nárokováno na doposud nezastavitelných plochách. 

Požadované rozšíření do nezastavitelných ploch odpovídá 1,1% z celkové nabídky území 

pro výrobu a průmysl. 

Plocha řešená změnou č. 1/2004 je navržena v návaznosti na stávající zástavbu a je jejím 

doplněním. Předmětná lokalita ze severu navazuje na zastavitelné území sousední obce 

Dalovice, které je platným ÚPN SÚ definováno jako plocha rezervy pro výrobu drobnou. 

V návrhu nového Územního plánu Dalovice je toto území řešeno jako plochy výroby drobné 

(VD) a plochy smíšené obytné městské (SM). Zemědělská půda je tak sevřena zastavitelným 

územím a je pro zemědělské účely nevyužitelná.  V současné době se pořizuje nový územní 

plán, který navrhuje v této lokalitě území mezi železniční tratí z východu, ulicí 

Jáchymovskou ze západu a z jihu ul. Hlavní vymezit jako území průmyslové. Kvalita 

zemědělských pozemků navržených k záboru je průměrné kvality ve III. třídě ochrany ZPF.  

Změna č. 1/2004 je kompromisem mezi rozvojovými záměry, požadavky obyvatel obce, 

zájmy ochrany přírody a krajiny, zájmy ochrany ZPF. Ve změně č. 1/2004 nebylo možno 

zcela a bez výhrad naplnit veškeré požadavky kladené na území, nicméně je možno 

konstatovat, že změnou č. 1/2004 nedochází k zásadnímu negativnímu dopadu na určující 

složky životního prostředí, krajinné prostředí, ochranu ZPF i na kulturní hodnoty.  

 

Závěr 

V návrhu změny č.1/2004byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu.  

U změny č. 1/2004je navrhované řešení výhodné z následujících důvodů: 

 V místě navrhované změny č.1/2004ÚP města Karlovy Vary se nachází III. třída 

ochrany zemědělského půdního fondu. Navrhovaná plocha změny je řešena v třídě 

ochrany, která je pro zástavbu možná.  

Do III. třídy ochrany zemědělské půdy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých 

klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 

ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu. 

 Řešená změna je řešena v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. 

 

Na základě rozboru změny je možné konstatovat, že rozsah záboru zemědělského půdního 

fondu je přijatelný. 

Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas při odnímání půdy ze 

zemědělského půdního fondu.  

 

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Nebyly uplatněny žádné námitky.  

 

11. Vyhodnocení připomínek 

Nebyly uplatněny žádné připomínky.  
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B.  Grafická část  

Grafickou část odůvodnění tvoří výkresy:  

a) Výkres č. 12 - Vyhodnocení ztrát ZPF a LPF   1 : 10 000  

b) Výkres č. 2.0 – Výkres širších vztahů    1 : 100 000  

 
 

Výkres č. 12 - Vyhodnocení ztrát ZPF a LPF  
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Výkres č. 2.0 – Výkres širších vztahů 
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Poučení: 

Proti změně č. 1/2004 Územního plánu města Karlovy Vary, vydané formou opatření obecné 

povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 

znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
………………………………………..                                    …………………..………………………….. 

           Ing. Petr Bursík      Ing. Petr Kulhánek 

    

1. náměstek primátora                        Primátor města Karlovy Vary  

         města Karlovy Vary    
 


