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V Karlových Varech dne 25.6.2013

Změna č. 8/2005 Územního 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.
vydává
změnu č. 08/2005 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,
1/2005 schválená 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,
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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,
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 vymezuje tato funkční plocha:
území čistého bydlení, označené v grafické části této změny „Bč “ (změna č.8/2005) na
pozemcích 512/2, 513/5 a 514/1 v katastrálním území Rybáře
2. Pro funkční plochu vymezenou v odstavci 1. tohoto opatření obecné povahy platí
regulativy uvedené v Obecně závazné vyhlášce města Karlovy Vary č. 1/2000.
3. Změna č. 8/2005 nemá vliv na vymezené veřejně prospěšné stavby.
4. Funkční plocha vymezená v odstavci 1. tohoto opatření obecné povahy se zařazuje do
zastavitelného území platného územního plánu.
-

Funkční plocha vymezená změnou č. 8/2005 musí být vzhledem k rozloze
území prověřena samostatnou územní studií.

Lhůta pro pořízení územní studie se stanovuje maximálně dva roky od nabytí účinnosti
změny č. 8/2005. Studie bude schválena pořizovatelem a data o studii budou vložena do
evidence územně plánovací činnosti.
5. Součástí změny č. 8/2005 Územního plánu města Karlovy Vary jsou tyto výkresy
grafické části:
a) výkres č. 1 - Plán využití území v měřítku 1:10000 (hlavní výkres)
b) výkres č. 11 – VPS, rozvojová území, etapizace v měřítku 1: 10 000
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Výkres č. 1 - Plán využití území v měřítku 1:10000 (hlavní výkres)
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Výkres č. 11 – VPS, rozvojová území, etapizace v měřítku 1: 10 000
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Odůvodnění
Odůvodnění změny č. 8/2005 Územního plánu města Karlovy Vary obsahuje textovou a
grafickou část.
A. Textová část
1.

Postup při pořízení změny
Pořízení změny č. 8/2005 Územního plánu města Karlovy Vary schválilo Zastupitelstvo
města dne 6.9.2005.
Pořízení změny č. 8/2005 bylo podmíněno odpisem ložiska kaolinu, které bylo odepsáno
rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne 13.11.2008 pod
čj. 45514/2008/05100.
Projednávání zadání změny č. 8/2005 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. 8/2005 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. 8/2005 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. 8/2005 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. 320/RR/13-2 požádal krajský úřad o doplnění
Strana 7 (celkem 16)

připomínek k návrhu změny zveřejněného dle § 50 odst.3 SZ. Požadované pořizovatel
doplnil dne 9.4.2013. 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. 8/2005 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 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.
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 nejsou dotčeny vazby na základní síť regionální technické a dopravní
infrastruktury a 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. 8/2005 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 bylo ložisko kaolinu, které bylo odepsáno
rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne 13.11.2008 pod
čj. 45514/2008/05100.
Bude respektován výskyt poddolovaného území označené Počerny č. 476 a Dvory – staré
Karlovy Vary č. 477. Na poddolovaných a sesuvných územích lze zřizovat stavby
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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.
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.
Změnou řešené území se nachází částečně v rámci zastavitelné plochy a částečně je
zastavitelná plocha rozšířena. 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.8/2005 územního plánu města Karlovy Vary.

7.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Změnou č. 8/2005 je navrženo území čistého bydlení (Bč) - Urbanistická koncepce
navržená změnou vhodně řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako
plochy bydlení čistého a občanského vybavení. Tímto řešením v území nevzniká nová
solitérní plocha a návaznost na sousední území umožní přirozený rozvoj. Dlouhodobé
omezení, které tuto lokalitu neumožňovalo využít pro výstavbu, ložisko kaolinu, bylo
zrušeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne
13.11.2008 pod čj. 45514/2008/05100.
V souladu se zadáním nebude Změna č. 8/2005 navrhovat žádné aktivity v zájmu
zlepšeni ochrany státu.
V řešeném území není stanoveno záplavové území, nároky ochrany před povodněmi se v
území neuplatňuji.
Požadavky na ochranu veřejného zdraví:
- při řízeních a rozhodnutích, které budou vydávány pro vymezenou plochu pro bydlení,
bude postupováno v souladu požadavky dle nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci, v platném znění, a zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, v platném
znění.

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
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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. 8/2005 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.8/2005 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.

Okres:

IDENTIFIKACE DOTČENÝCH POZEMKŮ: Změna č. 8/2005 (Bv):
KarlovyVary
Výměra

Zábor ZPF v ha

BPEJ /
Třída ochr.

Číslo parc.

Celá 512/2
Celá 513/5
Celá 514/1
Celkem

ha

a

m2

orná

1
2

85
52
44

01
78
47

0,85
1,53
2,45
4,83

zahr.

trv.trav.
porost
54710/III
54710/III
54710/III

Zábor Ostat Katastrální
dle
ní
území
BPEJ ploc
hy
0,85
Rybáře
1,53
Rybáře
2,45
Rybáře
4,83

Celkem
ZPF (ha)

0,85
1,53
2,45
4,83

Pozemky změny č. 8/2005 zastavitelnou plochu rozšiřují.
Bilance předpokládaného záboru půdy ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle
jednotlivých lokalit
Změna
číslo

Funkční
využití

Výměra
celkem
(ha)

8/2005

území
čistého
bydlení
celkem

4,83

4,83

Výměra Nezem.
Z toho půda náležející Kultur BPEJ/
a ZPF
Třída
zem. půdy
půda
do ZPF (ha)
podle
ochrany
podle
(ha)
v ZÚ mimo Celkem
KN
BPEJ
ZÚ
4,83
4,83
orná 54710/III
4,83

4,83

4,83

Katastrální Poznámka
území

Rybáře

4,83

Přehled navrhovaného záboru půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do
ZPF
Kultura zemědělské půdy
Orná půda
Trvalý travní porost (TTP)
Ovocné sady
Zahrady
Ostatní pozemky ZPF dle §1 odst. 3 zákona o
ochraně ZPF
Chmelnice
Vinice

Výměra k
odnětí ze ZPF (ha)
celkem
4,83
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I.

Z toho třída ochrany č. podle
BPEJ (ha)
II.
III.
IV.
V.
4,83

Pozemky určené k plnění funkcí lesa
celkem

4,83

4,83

Přehled navrhovaného záboru půdy ze ZPF podle funkčního využití lokalit:
Funkční využití

Výměra navrhov.
odnětí celkem
(ha)

pro území čistého bydlení – Bč
Celkem

4,83
4,83

Z toho výměra
navrhov.
odnětí ze ZPF
celkem (ha)
4,83
4,83

I.

Z toho třída ochrany č. podle
BPEJ (ha)
II.
III.
IV.
V.
4,83
4,83

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. 8/2005 dotčeny.

Meliorované plochy:

Na ploše navrhované změny nejsou meliorované
plochy.

Objekty zemědělské prvovýroby:

Na území změny nejsou objekty zemědělské
prvovýroby.

Stanovené dobývací prostory:

V území nejsou stanoveny dobývací prostory ani
ložisková území.

Ve výkresové části změny ÚP města Karlovy Vary jsou vyznačeny hranice zastavěného
území stanovené ke dni 30.08.1996.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Změna č. 8/2005 nově nevymezuje zastavěné území obce, tzn. stávající hranice současně
zastavěného území dle ÚPmKV není touto změnou dotčena.
Plochy pro bydlení jsou navrženy v návaznosti na stávající zástavbu a jsou jejím doplněním.
Lokalita je velmi dobře přístupná na dopravní i technickou infrastrukturu.
Z hlediska využití zemědělské půdy pro nezemědělské účely lze konstatovat, že je pro
zemědělské účely nevyužívaná a její praktická využitelnost je velmi problematická. Plocha je
uzavřena zastavěným územím (Bydlení čisté – rodinné domy), plochou občanského vybavení,
silničním průtahem a plochou městské zeleně. Kvalita zemědělských pozemků navržených
k zástavbě je ve III. třídě ochrany ZPF.
Pozemky navržené ke změně územního plánu bezprostředně přiléhají ke stávající ploše
rodinného bydlení, která je již dlouhodobě zastavěna. Při zastavování této plochy byly
záměrně vytvořeny podmínky pro další navazující výstavbu vytvořením komunikačních
koridorů a přivedením dostatečně kapacitních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace,
distribuční rozvody elektřiny a rozvody plynovodu). Navržená lokalita změny ÚP je tedy
takto připravena k navázání na stávající zástavbu. Ve vztahu k novému stavebnímu zákonu č.
183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění,
nelze opomenout, že součástí ploch s rozdílným způsobem využití pro bydlení nejsou jen
místní komunikace (respektive veřejná prostranství), ale i pozemky související dopravní a
technické infrastruktury, veřejná zeleň, hřiště. Tyto všechny možné a reálné aktivity, které
územní plány nezohledňují, ve svém důsledku zmenšují konečnou skutečnou průměrnou
velikost pozemku pro jednotlivé obytné stavby.
V rámci projednávání této změny ÚP bylo odepsáno ložisko kaolinu v tomto území, čímž se
vytvořily podmínky pro realizaci připravované zástavby.
Změna č. 8/2005 je kompromisem mezi rozvojovými záměry města, požadavky obyvatel,
zájmy ochrany přírody a krajiny a zájmy ochrany ZPF. Ve změně nebylo možno zcela a bez
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výhrad naplnit veškeré požadavky kladené na území, nicméně je možno konstatovat, že
změnou nedochází k zásadnímu negativnímu dopadu na určující složky životního prostředí,
krajinné prostředí, ochranu ZPF i na kulturní hodnoty.
Závěr
V návrhu změny č.8/2005 byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu.
U změny č. 8/2005 je navrhované řešení výhodné z následujících důvodů:
V místě navrhované změny č.8/2005 ÚP 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.
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
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil v souladu s §53 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
výsledek projednání. Ve stanoveném termínu byly podány tyto připomínky:
Ředistelství silnic a dálnic ČR, č.j. 6142-ŘSD-13-11110 ze dne doručeno dne 7.5.2013
ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující vyjádření k řízení o Zm. č. 8/2005
územního plánu (dále jen ÚP) města Karlovy Vary jako oprávněný investor podle § 52 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) v platném znění.
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává
vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I.třídy, zabezpečuje výstavbu a
modernizaci dálnic a silnic I.třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně
orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření.
Změna č. 8/2005 ÚP Karlovy Vary nemá vliv na silnice námi sledované sítě.
Ke 4. odstavci bodu 7 Odůvodnění změny č. 8/2005 ÚP opakovaně upozorňujeme, že případná
hluková ochrana předmětné nově vzniklé zástavby nebude hrazena ze státních finančních
prostředků, ale musí být provedena na náklady investorů zástavby a mimo pozemky silnice I/6.
Vyhodnocení:
Připomínce se nevyhovuje.
Úřad územního plánování nemá v úkolech územního plánování pořizování hlukové studie.
Protihluková opatření nejsou předmětem územního plánování, ale tato jsou řešena až v rámci
dalších řízení a podrobnější dokumentace.
Hlukovou studii nechal na své náklady zpracovat žadatel o změnu.
Hluková studie, zprac. Ing. Olgou Havlíkovou v únoru 2013, hodnotí dopad zatížení území
posuzované změny hlukem z dopravy na silnici I/6 a silničních sjezdech komunikací II/220 –
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sjezd na Starou Roli a II/222 – sjezd na Dvory a Počerny. Výpočet hladiny hluku ze silniční
dopravy byl proveden v referenčních bodech, zvolených na okraji plánované zástavby RD, tj.
v oblasti předpokládaného chráněného prostoru staveb a to ve výškové úrovni chodce a úrovni
3.NP (budoucí podkroví).
Na základě závěrů uvedené studie lze konstatovat, že pro nově navrhované plochy v rámci
změny č. 8/2005 ÚP Karlovy Vary nebyl shledán rozpor s požadavky předpisů platných pro
oblast ochrany veřejného zdraví.
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
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Výkres č. 12 - Vyhodnocení ztrát ZPF a LPF

Strana 14 (celkem 16)

Výkres č. 2.0 – Výkres širších vztahů
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Poučení:
Proti změně č. 8/2005 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
města Karlovy Vary

Primátor města Karlovy Vary
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