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  Vymezení pojmů: 
 
AČR  Armáda české republiky 
ATS  Automatická tlaková stanice 
BH  plochy bydlení - v bytových domech 
BI  plochy bydlení -  v rodinných domech - městské a příměstské  
BO   Bochov 
BV  plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské 
BV  plochy smíšené obytné – venkovské 
BX  plochy bydlení -  se specifickým využitím 
CO  civilní ochrana 
ČI  Čihaná 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČS  čerpací stanice 
ČSPH  čerpací stanice pohonných hmot 
EIA  posuzování vlivů na hodnocení životního prostředí 
EO  ekvivalentní obyvatel 
ET  evakuační trasa 
EU  Evropská unie 
EVL  evropsky významná lokalita 
HE  Herstošice 
HZS  hasičský záchranný systém 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
CHLÚ  chráněná ložisková územní 
IP  integrační prvky 
JA  Javorná 
JE  Jesínky 
k.ú.  katastrální území 
KHS  Krajská hygienická stanice 
KO  Kozlov 
KV  Karlovy Vary 
LAPV  lokalita akumulace povrchových vod 
LBC  lokální biocentrum 
LBK  lokální biokoridor 
LO  Dlouhá Lomnice 
m.č.  místní část 
MHD  městská hromadná doprava 
MI  Mirotice 
MK  místní komunikace 
MÚK  mimoúrovňová křižovatka 
NATURA 2000 soustava chráněných území podle směrnice č. 92/43/EHS a směrnice č. 79/409/EHS 
NC  nadregionální biocentrum 
NK  nadregionální biokoridor 
NG  plochy těžby nerostů 
NCH  Německý Chloumek 
NK  Nové Kounice 
NTL  nízkotlaké 
OK  odlehčovací (oddělovací) komora 
OM  plochy občanského vybavení -  komerční zařízení malá a střední 
ORP  obec s rozšířenou působností 
OX  plochy občanského vybavení -  se specifickým využitím 
PA  Pávice 
PE  Pěčkovice 
PHM  pohonné hmoty 
Po  ptačí oblast 
PO  Polom 
PP  přírodní památka 
PR  přírodní rezervace 
PRVK  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací  
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PUPFL  pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR 
RC  regionální biocentrum 
RD  rodinné domy 
RI  plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
RY  Rybničná 
SEA  strategické posouzení koncepce z hlediska životního prostředí 
SO  Sovolusky 
TE  Těšetice 
TI  plochy technické infrastruktury 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚD  Údrč 
ÚP  územní plán 
VN  vysoké napětí 
VS  plochy smíšené výrobní  
ZCHÚ  zvláště chráněná území 
ZO  plochy zeleně – ochranná a izolační 
ZÚR  Zásady územního rozvoje 
ZV  plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 
ZVN  vedení el. energie se zvláště vysokým napětím 
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1.  Postup při pořízení územního plánu 
 

 „ Pořizovatelem Územního plánu Bochov je podle § 6, odst.1, písmeno  a) zákona 
č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Magistrát města Karlových varů, úřad územního 
plánování a stavební úřad na základě žádosti Města Bochov doručené 20.1.2011. Pořízení bylo 
schváleno v zastupitelstvu města Bochov dne 30.12.2010 pod usn. UZM/7/132/10. Součástí 
přípravných prací byly doplňující průzkumy a rozbory zpracované v srpnu 2011, na jejichž 
platformě byl pořizovatelem ve spolupráci s projektantem zpracován návrh Zadání územního 
plánu. 
 Zadání územního plánu bylo zpracováno v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen “stavební 
zákon“) a s § 11 odst. 2 a 3 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen 
“Vyhláška 500“) a přílohy č.6 k Vyhlášce 500. Návrh Zadání byl zveřejněn veřejnou vyhláškou v 
době od 18.4.2012 do 21.5.2012. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, mohl každý 
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému 
úřadu byl návrh zaslán jednotlivě. Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené 
orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky a sousední obce své podněty.  
 
 Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku ze dne 20.4.2012 dle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevyloučil významný vliv na evropsky 
významné lokality či ptačí oblasti. Krajský úřad ve stanovisku ze dne 14.5.2012 ve stanovisku dle 
§ 10i zákona č.100/2001 sb., ve znění pozdějších předpisů, požadoval zpracování vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). Do zadání tak byl v souladu s § 47 odst.3 
doplněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Po projednání 
bylo zadání předloženo ke schválení zastupitelstvu města Bochova, které ho pod usn. 
UZM/5/47/12 ze dne 20.7.2012 schválilo. 
 
 V průběhu zpracování územního plánu projektant navrhl městu Bochov jiný úhel pohledu 
na dopravní řešení, vyplývající ze změn v uspořádání silniční sítě po výstavbě dálnice D6 včetně 
alternativní možnosti lokalizace Hospodářského parku Bochov a alternativního využití ploch 
Hospodářského parku v předpokládané pozici dle předchozího územního plánu. Alternativní 
řešení však bylo v rozporu s tehdy platnou verzí Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a 
nešlo jej tedy jako jediné řešení postoupit do společného jednání. Možnost alternativního řešení 
byla přijata městem Bochov, z výše uvedených důvodů bylo Zadání územního plánu doplněno o 
požadavek na variantní řešení, projednáno s dotčeným orgánem (KÚKK, odbor životního 
prostředí) a schváleno zastupitelstvem města Bochova 18.3.2014 usnesením č. UZM/1/10/14.  
 
 Návrh ÚP v souladu se stavebním zákonem vypracovala společnost AF – Cityplan, spol. 
s.r.o., v lednu 2017. K návrhu ÚP bylo rovněž zpracováno Vyhodnocení SEA (březen 2016), 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (květen 2016) a Hodnocení vlivů na evropsky 
významné lokality či ptačí oblasti (květen 2016). Pořizovatel 18.4.2017 oznámil dle § 50 odst. 2 
stavebního zákona Společné jednání, které proběhlo dne 16.5.2017 v 9:30 v zasedací místnosti 
odboru Úřad územního plánování a stavební úřad, Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 
Karlovy Vary. 
 
 Pořizovatel vyzval v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona a s § 172 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen “správní řád“) dotčené orgány, aby uplatnily 
svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce 
uplatnit své připomínky. Lhůta k uplatnění stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních 
obcí uplynula ke dni 15.6.2018. Obdrženo bylo 13 stanovisek dotčených orgánů z toho stanovisko 
orgánu ochrany ZPF samostatně v prodloužené lhůtě a 2 stanoviska po uplynutí lhůty. Připomínky 
sousedních obcí nebyly obdrženy žádné.  
 
 Pořizovatel současně oznámil v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou možnost nahlédnutí do návrhu územního plánu a vyzval k uplatnění připomínek ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška byla doručena 15. dnem po 
dni vyvěšení, tj. 5.5.2017. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do 4.6.2017 (včetně). 
Pro nemožnost vyvěšení návrhu ÚP v celém rozsahu na fyzické úřední desce, umožnil 
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pořizovatel, v souladu s § 172 odst.2 správního řádu, nahlížení do tištěné podoby kompletního 
návrhu ÚP na adrese Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, odbor úřad 
územního plánování a stavební úřad, 4. patro, č. dveří 434, a dále  také prostřednictvím dálkového 
přístupu na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary – www.mmkv.cz (záložka územní 
plánování – pořizování územních plánů a změn územních plánů). Pořizovatel obdržel 8 
připomínek veřejnosti z toho jedna po uplynutí lhůty. 
 
 Dne 6.10.2017 byl návrh společně s připomínkami a stanovisky v souladu s § 50 odst. 7 
stavebního zákona předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje 
k posouzení z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s 
politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad ve 
svém stanovisku ze dne 3.11.2017 pod č. 1673/RR/17 konstatoval, že z hlediska koordinace 
širších územních vztahů a souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem byly zjištěny rozpory a lze přistoupit k řízení o návrhu územního 
plánu (§ 51 až 53 stavebního zákona) až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění 
nedostatků. “ 
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2.  Výsledek přezkoumání územního plánu 
 

2a) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací  dokumentací vydanou krajem     
 

 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění  aktualizace č. 1,2,3 a 5. 

 
Územní plán respektuje Politiku územního rozvoje ČR, schválenou Vládou ČR usnesením č. 

929 ze dne 20. 7. 2009, ve znění: 

- Aktualizace č. 1 schválené Vládou ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015,  
- Aktualizace č. 2 schválené Vládou ČR usnesením č. 629 ze dne 2. 9. 2019,   
- Aktualizace č. 3 schválené Vládou ČR usnesením č. 630 ze dne 2. 9. 2019, a 
- Aktualizace č. 5 schválené Vládou ČR usnesením č. 833 ze dne 17. 8. 2020,  
 
zejména body sledující priority, které jsou pro řešené území podstatné. Priority, které nejsou uvedeny, 
nebyly výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění. 
 
Ad: Republikové priority 

 

Ad (14) Ve  veřejném  zájmu  chránit  a  rozvíjet  přírodní,  civilizační  a  kulturní  hodnoty  území,  včetně 
urbanistického,  architektonického  a  archeologického  dědictví.  Zachovat  ráz  jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 
Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity.  Jejich  ochrana  by  měla  být  provázána  s 
potřebami  ekonomického  a  sociálního rozvoje  v  souladu  s  principy  udržitelného  rozvoje.  V některých  
případech  je  nutná  cílená ochrana  míst  zvláštního  zájmu,  v jiných  případech  je  třeba  chránit,  respektive  
obnovit  celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 
přístup  k vyváženému  všestrannému  rozvoji  tak,  aby  byly  zachovány  její  stěžejní  kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty.  
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

 
Komentář projektanta: 
 Návrh územního plánu stabilizuje jádrové plochy všech sídel zvýrazněním resp. vymezením 
jejich jádrových částí. V městě Bochově obnovuje a rozvíjí původní sídelní strukturu, necitlivě 
přerušenou současnou trasou silnice I/6. Převedením transitní dopravy mimo město je možné rozvíjet 
původní uliční síť a související zástavbu. Územní plán v případech, slučitelných s ochranou přírody a 
krajiny obnovuje původní zemědělská a turistická solitérní sídla. Veškerý rozvoj území je podřízen nad 
definovanými přírodními hodnotami území, které územní plán doplňuje – rozšiřuje – skutečným 
vymezením přírodně blízkých útvarů a to v případě, že jejich hodnota převyšuje původní – zemědělské 
– využití pozemků. Do takto hodnotného přírodního prostoru jsou vloženy zdánlivě neslučitelný větrný 
park do Mirotického vrchu, dle přesvědčení projektanta v rozsahu udržitelného rozvoje. 
Územní plán definoval civilizační  a  kulturní  hodnoty  území,  včetně urbanistického,  
architektonického  a  archeologického  dědictví a nástroji územního plánování posiluje jejich význam či 
hodnotu – např. obnova zaniklých vodních mlýnů či vymezení  parkové zeleně k Javorenskému 
zámku.  
 

Ad (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.   

 
Komentář projektanta: 
 Kvalitní zemědělská půda hodnocená I. a II. stupněm ochrany je územním plánem dotčena ve 
výjimečných případech, kdy to celkové vyhodnocení urbanistické koncepce vyžaduje. Ekologická 
funkce krajiny přitom není územním plánem narušena. 
 

Ad (15)  Předcházet  při  změnách  nebo  vytváření  urbánního  prostředí  prostorově  sociální  segregaci s 
negativními  vlivy  na  sociální  soudržnost  obyvatel.  Analyzovat  hlavní  mechanizmy,  jimiž k segregaci  
dochází,  zvažovat  existující  a  potenciální  důsledky  a  navrhovat  při  územně plánovací  činnosti  řešení,  
vhodná  pro  prevenci  nežádoucí  míry  segregace  nebo  snížení  její úrovně. 
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Komentář projektanta: 
 Nový územní plán reaguje na současný stav území – zvyšující se nezaměstnanost, absenci 
vnitřních zdrojů hospodářského rozvoje a zvyšující se riziko vzniku sociálně vyloučených skupin 
obyvatelstva, potažmo lokalit. V kapitole komplexního zdůvodnění navrženého řešení projektant 
prokazuje, že současně nastavený územní plán – lokality pro výrobu a skladování, lokality pro bydlení 
– negativní trend nezvrátily. Tato skutečnost je platformou nového prostorového uspořádání města dle 
urbanistické koncepce (nového ) územního plánu.  
 
 

Ad (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 s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.   

 
Komentář projektanta: 
 Územní plán nabízí v tomto smyslu komplexní řešení, společnému jednání předcházela řada 
konzultací s dotčenými orgány, správci dopravní infrastruktury, vlastníky pozemků. Projednání je 
časově koordinováno s aktualizací ZÚR Karlovarského kraje, které – na podnět města Bochova – 
zohlednily lokalizaci plochy výroby a skladování ve prospěch nové urbanistické koncepce města 
Bochova. 
 

Ad (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. 

 
Komentář projektanta: 
 V kapitole komplexního zdůvodnění navrženého řešení projektant prokazuje – vymezuje – 
regionální význam města  a navrženého řešení ve vztahu k definovaným sídlům, kraji i potenciálu 
území z hlediska republikové osy. 
 

Ad (17)  Vytvářet  v  území  podmínky  k  odstraňování  důsledků hospodářských  změn  lokalizací  zastavitelných  
ploch  pro  vytváření  pracovních  příležitostí zejména  v hospodářsky  problémových  regionech  a  napomoci  tak  
řešení  problémů  v těchto územích. 

 
Komentář projektanta: 
 Nová urbanistická koncepce lokalizuje zastavitelné plochy pro vytváření pracovních 
příležitostí. Strukturuje v tomto smyslu jak plochy dle velikosti a významu ( stav – přestavba – nové 
plochy ) tak z hlediska možného využití ( zemědělství – služby = lokální zdroje, průmyslová výroba a 
logistika – nadmístní zdroje vyplývající z posice města v regionu a na dopravní ose – dálnice D6.  
 

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

 
Komentář projektanta: 
 Řešené území je specifické svojí rozlohou, vazbami na krajské město, ostatní města i sídla 
v krajině. Územní plán v tomto smyslu registruje současný spontánní vývoj v území a využívá 
příležitostí a silných stránek k nastavení příležitostí stabilizace a dalšího rozvoje v území – viz kapitola 
4.a - vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.  
 

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

 
Komentář projektanta: 
 Územní plán stabilizuje stávající plochy zemědělské výroby se znaky browvfields v městě 
Bochově jako plochy průmyslové výroby a nastavuje podmínky pro restart jejich využití v tomto smyslu 
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(dopravní připojení, regulativy). Územní plán řeší a využívá původní vojenský areál v lokalitě 
Mirotického vrchu pro nové využití (areál je ve vlastnictví města) a umísťuje zde s vědomím ideálních 
klimatických podmínek větrný park. 
 

(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  zvláště  chráněných  území,  lokalit  soustavy  Natura  
2000,  mokřadů,  ochranných pásem  vodních  zdrojů,  chráněné  oblasti  přirozené  akumulace  vod  a  
nerostného  bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a  respektování  územních  systémů  ekologické  stability  a  zvyšování  a  udržování  ekologické 
stability  a  k  zajištění  ekologických  funkcí  krajiny  i  v ostatní  volné  krajině  a  pro  ochranu krajinných  prvků  
přírodního  charakteru  v  zastavěných  územích,  zvyšování  a  udržování rozmanitosti  venkovské  krajiny.  V  
rámci  územně  plánovací  činnosti  vytvářet  podmínky pro   ochranu  krajinného  rázu  s ohledem  na  cílové  

charakteristiky  a  typy  krajiny  a  vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

 
Komentář projektanta: 
 Projektant – s vědomím potenciálních střetů se zájmy ochrany přírody a krajiny – konzultoval 
a následně vymezil plochy průmyslové výroby a skladování a větrný park do území, které je ( 
v relativním měřítku vysokého stupně ekologické stability a přírodní a krajinné hodnoty ) ve smyslu 
této priority PÚR akceptovatelné. 
 Součástí územního plánu je Rozbor udržitelného rozvoje území včetně SEA a vyhodnocení 
NATURA, územní plán tak vymezuje rozsáhlá kompenzační opatření: nikoliv však jednoúčelová, 
slouží k posílení a řešení souvisejících cílů územního plánu – fragmentaci krajiny, založení územního 
systému ekologické stability. 
 
 

Ad (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. 

 
Komentář projektanta: 
 Územní plán vytváří podmínky pro migrační propustnost krajiny, tato přirozená schopnost je 
narušena umístěním dopravních staveb nadmístního významu: dálnice D6, nová trasa silnice I/20. 
Územní plán v tomto smyslu chrání přirozené trasy v kombinaci s územním systémem ekologické 
stability. 
 

Ad (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. 

 
Komentář projektanta: 
 Řešené území tvoří město Bochov a soustava místních částí, vše přirozeně vloženo do 
dominantního přírodního prostoru. Souvislé lesní útvary, údolnice vodních toků, pastevní plochy a 
rybniční soustavy nejsou rozvojem území dotčeny a nevyžadují v tomto smyslu z úrovně územního 
plánování žádnou podporu.  
 

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

 
Komentář projektanta: 
 Řešené území vykazuje skrytý potenciál pro aplikace různých forem cestovního ruchu. 
V severní části se nachází ( dosud ) nevyužitelný prostor vojenského újezdu Hradiště, navržená 
sídelní struktura však může na změnu statutu tohoto území bezprostředně reagovat. 
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 Skrytým potenciálem je rovněž využití regionální železnice s možným turistickým propojením 
území Doupovska, Toužimska a údolí řeky Teplé. Územní plán vytváří možnost hospodářského využití 
železniční tratě a tím i návrat osobní dopravy v tomto smyslu. 
 V návaznosti na jižní část k.ú. Polom se nachází na sousední územní jednotce Žlutice se 
poutní areál Skoky, přičemž jediná přístupová komunikace prochází řešeným územím (m.č. Údrč, 
Polom). Územní plán proto dotuje zastavěné území m.č. Polom plochami občanského vybavení pro 
turistickou základnu. 
 Územní plán nabízí posílení turistické atrakce, kterou je monolit – viklan Dominik v katastru  
Rybničná, a to prostřednictvím zastavitelné plochy, která by obnovila zaniklou výletní restauraci a 
nabídla turistické ubytovací a stravovací služby v přiměřeném měřítku. 
 Územní plán zobrazuje systém účelových komunikací, využitelný pro rozvoj pěší a cyklo + 
hipo turistiky. V odůvodněných případech zobrazuje – a stabilizuje – za tímto účelem skutečné trasy 
účelových komunikací mimo zobrazení pozemku katastru nemovitostí. 
 

(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).   

 
Komentář projektanta: 
 V řešeném území jsou umístěny koridory dopravní infrastruktury pro umístění dálnice D6 a 
silnice I/20, a silnic II. třídy II/198 a II/606. Koridory jsou umístěny ve shodě se ZÚR Karlovarského 
kraje. Koridor silnice I/20 přitom představuje zásadní zásah do krajiny, projektant tak předpokládá, že 
dokumentace ZÚR se s touto prioritou vypořádala. 
 

(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). 

 
Komentář projektanta: 
 Řešené území je ve smyslu této priority dostatečně vybaveno, varianta č. 2 nabízí vyšší 
úroveň integrace města, navrhované silniční soustavy a okolních sídel. 
 

(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. 

 
Komentář projektanta: 
 Územní plán využívá terén a přírodní útvary na potřebnou mentální distanci ploch bydlení a 
výroby, skladování. Plochy výroby jsou umístěny tak, že v případě převažujícího proudění vzduchu 
nebude sídelní část města Bochova exponována.  
 

(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 ohledem  na  strukturu  osídlení  a  kulturní  krajinu  
jako  alternativy k  umělé akumulaci vod.  
V  zastavěných  územích  a  zastavitelných  plochách  vytvářet  podmínky  pro  zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 
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Komentář projektanta: 
 Územní plán separuje sídelní strukturu včetně rozvojových ploch od záplavového území 
Bochovského potoka. Územní plán současně zachovává potenciál rybničních soustav jako základní 
přírodní hodnotu území. Z hlediska hospodaření s dešťovými vodami stanovuje standardní podmínky 
na likvidaci – zasakování dešťových vod v místě jejich vzniku. 
 

(26)  Vymezovat  zastavitelné  plochy  v  záplavových  územích  a  umisťovat  do  nich  veřejnou infrastrukturu  
jen  ve  zcela  výjimečných  a  zvlášť  odůvodněných  případech.  Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby  z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

 
Komentář projektanta: 
 Řešené území je konfrontováno s rizikem záplav v místních částech, které vznikly v údolnicích 
vodních toků. Lokalizace rozvojových ploch – není – li záplavové území pro tyto vodní toky vyhlášeno 
– pak vychází z reálných zkušeností s chováním těchto vodních toků v mezních situacích. 
 Obnova vodních mlýnů – na platformě ÚP vymezením zastavitelných ploch – se nachází 
logicky v potenciálním území s rizikem záplavy. Při realizaci těchto staveb je nutno zvážit stavebně 
technické řešení novostaveb s cílem eliminovat případná rizika – např. opakováním stavebně 
technických řešení zaniklé zástavby. 
 

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

dostupnost  jsou  klíčovými  předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

 
Komentář projektanta: 
 Varianta č. 2 územního plánu nabízí za účasti státu ( MD ČR, ŘSD ), kraje, města i vlastníků 
pozemků proveditelnou variantu rozvoje města s využitím potenciálu navrhované silniční sítě i 
regionální železnice.  
 

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení  ve  
všech  potřebných  dlouhodobých  souvislostech,  včetně  nároků  na  veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
s veřejností. 

 
Komentář projektanta: 
 Vymezení, stabilizace a ochrana veřejných prostranství je základem urbanistického řešení 
sídel. Přístup k rozvoji veřejné infrastruktury je diferencovaný s ohledem na reálné – ekonomické – 
možnosti společnosti. Místní části s plošným potenciálem rozvoje jsou vybaveny potřebnými plochami 
pro umístění technické infrastruktury, sídla stabilizovaná v současném rozsahu jsou uživatelná 
prostřednictvím individuálních technických zařízení.  
 

(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 ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení,  veřejných  prostranství,  
výroby  a  dalších  ploch,  s  požadavky  na  kvalitní  životní prostředí.  Vytvářet  tak  podmínky  pro  rozvoj  
účinného  a dostupného  systému,  který  bude poskytovat  obyvatelům  rovné  možnosti  mobility  a 
dosažitelnosti  v území.  S ohledem  na  to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné  sítě pěších a 

cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

 
Komentář projektanta: 
 Sídla v řešeném území jsou rozptýlena a přístupna po stávající silniční síti. Územní plán 
akceptuje stávající pěší trasy v okolí města Bochova pro denní rekreaci jeho obyvatel. V území jsou 
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vymezeny cyklotrasy a krajina jako taková je přístupná prostřednictvím stávajících účelových 
komunikací.  
 

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat  
tak,  aby  splňovala  požadavky  na  vysokou  kvalitu  života  v současnosti i v budoucnosti. 

 
Komentář projektanta: 
 Rozsah a stabilizace vodohospodářské soustavy – zejména zajištění zdrojů, akumulace pitné 
vody – je základním atributem funkce jednotlivých místních částí řešeného území. 
 

(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. 

 
Komentář projektanta: 
 Klimatické podmínky řešeného území nabízejí ekonomické podmínky pro využití větrné 
energie. Územní plán pro obhajitelné řešení využívá lokalitu Mirotického vrchu, kde nedochází 
k přímému střetu s legislativní ochranou přírody a krajiny, současně je zhodnocen majetek města – 
bývalý vojenský areál s prvky brownfields.  
 

(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. 

 
Komentář projektanta: 
 Územní plán může v důsledku zvýšení zaměstnanosti dosáhnout stabilizace obyvatelstva. 
Současné plochy bydlení jsou z hlediska stavebně technického stavu přiměřené, dílčí regenerace 
jádrových ploch pro bydlení je z hlediska dopravní a technické infrastruktury připravena. Vyžaduje 
obyvatele, ochotné ve střednědobém horizontu ( desítky roků ) ke ztotožněním v městem Bochovem. 
K tomuto vědomí obyvatel územní plán vymezuje nové příležitosti z hlediska počtu a kvality 
pracovních příležitostí na platformě dostupnosti nadmístní vybavenosti krajského města.  
 
Ad:  Rozvojové oblasti, rozvojové osy 

 
 Ve smyslu ZÚR Karlovarského kraje, které zpřesňují rozvojové oblasti celorepublikového 
významu, není řešené území součástí rozvojových oblastí a rozvojových os, definovaných v PÚR. 
 
 
Ad: Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

 
 Dle PÚR prochází řešeným územím koridor kapacitních silnic D6: 
 

Vymezení:  
Úsek Nové Strašecí–Karlovy Vary, Cheb–hranice ČR/SRN (–Bayreuth).   
Důvody vymezení:   
Zkvalitnění  silničního  spojení  Praha–Karlovy  Vary–Cheb–SRN.  Vazba  na  německou  silniční síť. Součást 
TEN-T. 

 

Ad (80)  Úkoly územního plánování:  
a)  kraje  v zásadách  územního  rozvoje  upřesní  vymezení  ploch  a  koridorů  dopravní infrastruktury, při 
respektování důvodů vymezení a kritérií a podmínek pro rozhodování,  
b)  příslušné  kraje  a  obce  zajistí  územní  ochranu  vymezených  koridorů  a ploch,  případně v navazující  
územně  plánovací  dokumentaci  upřesněním  koridorů  a  ploch  pro  umístění záměru nebo územní 
rezervou. 
c)  příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v souladu s kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o změnách v území,  
d)  kraje při pořizování územně plánovací dokumentace řeší územní souvislosti vymezených koridorů a 
ploch.   
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Komentář projektanta: 
 Územní plán vymezuje požadovaný koridor dopravní infrastruktury pro umístění dálnice 
D6. 
 

 
Výřez ze schématu č. 5 PÚR: Doprava silniční 
 
Ad  Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů  

 
Dle PÚR prochází řešeným územím koridor technické infrastruktury – energetika – E2: 
 

Vymezení:  
Plochy  pro  elektrické  stanice  400/110 kV  Vítkov  a  Vernéřov  a  koridory  pro  dvojité  vedení 400  kV Hradec–
Vernéřov, Vernéřov–Vítkov, Vítkov–Přeštice. 
Důvody vymezení:  
Zabezpečení transformační vazby 400/110 kV Vernéřov a Vítkov a jejich napojení do přenosové soustavy 
400 kV Hradec–Vernéřov, Vernéřov–Vítkov a Vítkov–Přeštice. Součást TEN-E.  
Úkoly pro územní plánování:  
Upřesnit  plochy  a  koridory  pro  uskutečnění  záměru  v navazující  územně  plánovací dokumentaci 

formou umožňující realizaci. 

 
Výřez ze schématu č. 7 PÚR: Elektroenergetika 
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Ad 138: Úkoly územního plánování:  
a)   kraje  v zásadách  územního  rozvoje  zpřesní  vymezení  ploch  a  koridorů  technické infrastruktury, při 
respektování důvodů vymezení a kritérií a podmínek pro rozhodování,  
b)   příslušné  kraje  a  obce  zajistí  územní  ochranu  vymezených  koridorů  a ploch  v navazující územně  
plánovací  dokumentaci  upřesněním  koridorů  a  ploch  pro  umístění  záměru nebo  územní rezervou,  
c)   kraje při pořizování územně plánovací dokumentace řeší územní souvislosti vymezených koridorů a 
ploch.   

 
Komentář projektanta: 
 Územní plán vymezuje koridor technické infrastruktury ve stanoveném rozsahu.  
 

 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje ( ZÚR ): 
 
 Územní plán Bochov je vyhodnocen vůči Zásadám územního rozvoje Karlovarského kraje 
2010, vydané Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 223/09/10 dne 16.9.2010 
s nabytím účinnosti dne 16.10.2010  
 
a to ve znění aktualizace č.1, vydané Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 241/06/18 
dne 21.6.2018 s nabytím účinnosti dne 13.7.2018 
 
 

A. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

(1) Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje stanovují priority územního plánování pro dosažení 
vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a 
příznivé životní prostředí kraje. Priority uvedené v následujících článcích jsou základním východiskem 
pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů – na úrovni kraje i 
obcí – a pro vytváření územních podmínek pro jejich realizaci při rozhodování o změnách v území. 

 
Komentář projektanta: 
 
 Naplnění těchto priorit není jenom věcí návrhu územního plánu projektantem, odůvodnění a 
přezkumu ze strany pořizovatele a krajského úřadu, ale také požadavkem na dotčené orgány, aby tyto 
priority přijaly.  
 

(2) Rozvíjení polycentrické sídelní struktury: 
 
a)  podporou rozvojových aktivit a kooperačních vazeb velkých měst a ostatních center osídlení: 
 - v pásu koncentrovaného osídlení mezi Chebem, Kynšperkem nad Ohří, Habartovem, 
  Sokolovem, Chodovem, Novou Rolí, Karlovými Vary a Ostrovem, 
 - v pásu Aš – Cheb – Mariánské Lázně s přesahem do území Plzeňského kraje (Planá, 
  Bor), 
 - v přeshraničních vazbách se Spolkovou republikou Německo (SRN) v prostoru Aš – 
  Selb a Cheb – Marktredwitz; 
b)  stabilizací obytné, pracovní a obslužné funkce spádových center osídlení také v periferních 
 nebo hospodářsky oslabených částech kraje (Kraslice, Rotava, Nejdek, Horní Slavkov, Teplá, 
 Toužim, Žlutice, Bochov). 

 
Komentář projektanta: 
 
 ÚP Bochov – navzdory stanoviskům dotčených orgánů -  usiluje o stabilizaci obytné, pracovní 
a obslužné funkce, založené na skutečnosti, že se jedná o spádové centrum, posílené – na rozdíl od  
jiných deklarovaných spádových center posicí na silnici I/6 resp. připravované dálnici D6. Stabilizace 
je přirozeně relativní pojem založených na rozboru udržitelnosti každého sídla, vyjmenovaného 
v odstavci ad b), na konkrétních podmínkách daného území a na vůli obce (města Bochova) a 
schopnosti projektanta, aby nástroje ke stabilizaci navrhnul a odůvodnil. 
 Pro další Odůvodnění územního plánu je však odstavec ad b) priority č. 2 ZÚR určující. 
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 Stabilizací podle ÚP Bochov je zásadní posílení hospodářského pilíře, stabilizace obyvatel a 
její věkové a sociální struktury a obnova, doplnění a ochrana všech dalších sídel (místních částí) 
řešeného území.  
  

(3) Preferování efektivního využívání zastavěného území (využitím nezastavěných ploch a ploch 
určených k asanaci, novým využitím objektů a areálů původní zástavby apod.), před vymezováním 
nových ploch v nezastavěném území, také vzájemným zohledněním potřeb rozvoje velkých měst a 
potřeb rozvoje obcí v jejich zázemí. 

 
Komentář projektanta: 
 
 Další rozvoj řešeného území je založen přesně na této prioritě. Jedná se především o účelné 
využití zastavěného území a - v případě připojení rozvojových ploch – o taková řešení, která jsou 
logická, očekávaná a přirozená vůči sídelní struktuře zastavěného území o navazující krajině. Vše přir 
respektování limitů využití území a dalších obecných požadavků a pravidel, vyplývajících 
z relevantních právních předpisů.  
 

(4) Zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí, rozvíjení obytné funkce se 
souběžným rozvíjením tomu odpovídající veřejné infrastruktury. 

 
 Sídelní struktura města Bochova a ostatních místních částí je vložena do atraktivního 
přírodního prostředí. Denní rekreace obyvatel je tak založena na vzájemném sdílení sídla a krajiny a 
nevyžaduje z úrovně územního plánu zásadní změny. Město Bochov má v tomto smyslu svoje 
specifika: Existenci sportovně rekreačních ploch, které mají obsahovat a také obsahují objekty a vnější 
sportovní plochy. Sportovní areál je umístěn v posici, která je uživatelsky přívětivá z hlediska užívání 
vnějších pobytových ploch se specifickém klimatu náhorní plošiny. Připojený rozvoj bydlení a dotace 
očekávaného pohybu obyvatel ochrannou a izolační zelení tak vytváří podmínky pro naplnění této 
priority.  
 S výjimkou specifických ploch bydlení jsou územním plánem stabilizována a rozvíjena 
stávající sídla včetně zajištění potřebné veřejné infrastruktury. 
 

(5) Podporování rozvojových aktivit v oblastech s oslabenou strukturou osídlení a slabou 
hospodářskou základnou, také s využitím přeshraničních a mezikrajských vazeb. 

 
 Pro řešené území je z hlediska jeho posice potenciálem využití mezikrajských vazeb, zejména 
na výrobní základnu Vroutku a Podbořan v Ústeckém kraji. Vazba však platí i opačně – město Bochov 
může  oslabené hospodářské základně Ústeckého kraje nabídnout podobné řešení. Při naplňování 
této priority je nezbytné konstatovat, že celý segment Toužim – Bochov – Lubenec – Vroutek – 
Podbořany jsou vnitřní periferií státu. 
 Město Bochov obsahuje plochy výroby a skladování s potenciálem jejich dalšího rozvoje nad 
rámec územního plánu. 
 

(6) Vytváření a posilování územních podmínek pro hospodářský rozvoj a vznik nových pracovních 
příležitostí. V případě rekultivovaných a revitalizovaných ploch (včetně brownfields) preferování jejich 
polyfunkčního využití s ohledem na podmínky a požadavky okolního území. 

 
 Město Bochov je nositelem územních podmínek pro hospodářský rozvoj a to s ohledem na 
potenciál pracovních sil, posici vůči silniční (a budoucí dálniční) síti a má k disposici i potřebné plochy 
z hlediska vlastnických vztahů, konfigurace terénu i slučitelnosti s ochranou jiných – zejména 
přírodních hodnot. 
 Územní plán tyto podmínky dále rozvíjí. Pro naplnění priority využívá stávající plochy výrovy a 
dále rozvojové plochy výroby stanovené předchozím územním plánem. Takto umístěné plochy výroby 
jsou připraveny přijmout a rozvíjet hospodářskou základnu způsobem, které jejich velikost a posice 
v sídle umožňují. 
 V případě reálné poptávky po razantních výrobních plochách má město Bochov připravené 
řešení, kterým se může- nad rámec tohoto územního plán – dále rozvíjet. 
 Plochy brownfields jsou v řešeném území zastoupeny nevyužitými zemědělskými areály. 
Jejich plochy jsou nadále akceptovány jako základna budoucích potřeb či nových forem využití 
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zemědělské půdy v ideálním přírodním prostředí.  
 

(7) Rozvíjení lázeňství a souvisejících aktivit, a to při zachování důsledné ochrany přírodních léčivých 
zdrojů, zdrojů minerálních vod, jakož i ostatních vlastností a hodnot utvářejících charakter lázeňského 
území a jeho okolí. 

 
 Vazba řešeného území na Karlovy Vary je jednoznačná a severozápadní část řešeného 
území náleží do mentálního „okolí“ lázeňského města. ÚP Bochov v tomto prostoru nevytváří žádná 
rizika vůči užívání přírody a krajiny.  
 

(8) Rozvíjení rekreace a cestovního ruchu a podpora přeshraničních vazeb pro využívání rekreační 
infrastruktury, včetně využívání přírodních a kulturně historických hodnot příhraničního území jako 
atraktivit cestovního ruchu, a to při respektování jejich nezbytné ochrany. 

 
 Tato priorita není s ohledem posici města Bochova sledována.  
 Rozvoj rekreace a cestovního ruchu vykazuje ÚP Bochov prostřednictvím zastavitelné plochy 
JA-OVx, která představuje obnovu výletního místa u přírodní památky – viklanu Dominik. V m.č. 
Polom jsou navrženy rozvojové plochy využívající turistický cíl sousední územní jednotky Žlutice – 
poutní místo Skoky. 
 

(9) Ochrana a další využívání zdrojů nerostných surovin (zejména hnědého uhlí a keramických 
surovin) s ohledem na přírodní hodnoty území kraje a v souladu s ostatními principy udržitelného 
rozvoje. 

 
 ÚP Bochov akceptuje těžbu stavebního kamene v lomu Číhaná a prognózní zdroj v lokalitě 
Mirotický vrch. Nastavené podmínky tohoto ÚP Bochov umožňují současné i budoucí využití. 
 

(10) Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a 
republikového významu, především kapacitního propojení s rozvojovou oblastí republikového 
významu OB1 Praha. 

 
 ÚP Bochov jednoznačně akceptuje potřebu dokončení (naplnění) podmínek pro rozvojovou 
oblast OB1 Praha. Chrání dopravní koridor v šířce umožňující následné optimální a racionální 
umístění souvisejících dopravních staveb. 
 

(11) Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení správních a sídelních center s krajským městem, 
sousedními kraji (Plzeňským, Středočeským a Ústeckým) a přilehlým územím SRN. 

 
 Všechny záměry, jak vyplývají ze ZÚR a dalších požadavků dotčených orgánů, jsou ÚP 
Bochov naplněny. Kromě koridoru D6 je vymezena ochrana dalších: silnice II/198 na Toužimi a nové 
trasy silnice I/20. Vůči těmto koridorům nejsou připojeny jiné plochy či záměry, které by využití těchto 
koridorů konkrétními dopravními stavbám komplikovaly. 
 

(12) Odstranění dopravních závad spojených s nežádoucím zpomalováním nadmístní dopravy, 
zejména v zastavěném území. 

 
 Potřebné dopravní vazby vůči silnici I/6, budoucí dálnici D6 a trasy silnic II. třídy do Toužimi a 
do Kolové (a dále k dnešní I/20) jsou zachovány. Připojená stávajíc sídelní struktura a další rozvojové 
plochy nevyžadují perforaci těchto dopravních tras dalšími omezením jejich transitu.  
 

(13) Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy osob. 

 
 Řešené území je k regionu připojeno výhradně prostřednictvím silniční sít. Trasa železnice – 
v současnosti bez osobní dopravy – je nadále chráněna plochou dopravní infrastruktury – drážní a 
v OP železnic nejsou umístěny rozvojové plochy, které by budoucí obnovu železničního provozu 
omezovaly. 
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(14) Rozvíjení ostatních druhů dopravy (pěší dopravy a cyklodopravy) v úzké návaznosti na základní 

dopravní systémy kraje a na systémy pěších a cyklistických tras na území okolních krajů a SRN, 
včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek. 

 
 ÚP respektuje pěší a cyklodopravu v současném rozsahu a nové trasy nevymezuje, regulativy 
využití území resp. použití ustanovení § 18, odst. 5 stavebního zákona novému vymezování tras 
s přesahem do sousedních územních jednotek nebrání.  
 

(15) Vytváření územních podmínek pro vymezování sítí pěších, cyklistických a lyžařských turistických 
tras, zejména nadregionálního a regionálního významu, včetně související podpůrné infrastruktury, při 
respektování přírodních, krajinných, kulturně historických a civilizačních hodnot území. 

 
 ÚP Bochov – viz vyhodnocení priority č. 14 ZÚR – další trasy nevymezuje. Vyhází přitom ze 
skutečnosti, že základní spojení k dalším turistickým cílům – poutní kostel Skoky – jsou již realizovány, 
obdobně základní okruh v okolí města Bochova. Při naplnění těchto vazeb ÚP Preferuje přírodní 
hodnoty území. Současný stupeň vybavení území účelovými komunikacemi je pro naplnění dalších 
záměrů pohybové aktivity dostačující. Trasy účelových komunikací jsou v tomto smyslu vymezeny a 
opatřeny možností využití pro účel této priority ZÚR. 
 

(16) Stabilizace a rozvoj zásobování území energiemi, včetně rozvoje mezistátního propojení s 
energetickými systémy SRN. 

 
 ÚP Bochov zcela respektuje stávající trsy a navrhované koridory přenosu energií a jeho vnitřní 
potřeby jsou zcela stabilizovány.  
 

(17) Podporování rozvoje systémů odvádění a čištění odpadních vod, včetně snižování množství 
srážkových vod odváděných kanalizací a zlepšení podmínek pro jejich zasakování zejména v sídlech 
na území CHOPAV Krušné Hory, Chebská pánev a Slavkovský les a v ostatních vodohospodářsky 
významných územích. 

 
 Sídelní struktura řešeného území neumožňuje komplexní resp. spojitý systém odvádění a 
čištění odpadních vod. Město Bochov a ostatní sídla jsou však vždy koncentrovaným – spojitým – 
sídelním útvarem, umožňujících vlastní centrální čištění odpadních vod. V tomto smyslu je rovněž 
koncepce čištění odpadních vod nastavena.   
 

(18) Zlepšování stavu složek životního prostředí, především v silně urbanizovaných částech kraje, 
zejména postupné snižování zátěže hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. 

 
 Především: Řešené území není silně urbanizovanou částí kraje. 
 Řešené území – po vypořádání transitu silnice I/6 jeho převedením do nové dálnice D6 – není 
exponováno citovanými složkami znehodnocení životního prostředí. Lokální exposice z hlediska 
dopravy se vztahuje k m.č. Dlouhá Ves: řešení problému obchvatem není požadováno, sídelní 
struktura není dále rozvíjena a významný podíl tvoří plochy rekreace. Morfologie terénu umístění 
budoucího silničního obchvatu umožňuje. 
 Zdrojem znečištění životního prostředí je těžba stavebního kamene. Konkrétní vlivy z hlediska 
hluku a prašnosti se na obyvatele – s ohledem na posici lomu – neprojevují a nejsou tedy z hlediska 
ÚP Bochov řešeny. 
   

(19) Ochrana a rozvoj přírodních, krajinných a kulturně historických a civilizačních hodnot nadmístního 
významu. 

 
 V řešeném území se jedná o plošnou ochranu krajiny (plochy NARURA PO + EVL), přesah 
CHKO Slavkovský les a další lokality maloplošné ochrana území. Ve všech případech jsou tyto plochy 
akceptovány.  
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(20) Podporování opatření k ochraně a obnově jakosti vod, přirozeného vodního koloběhu v území a 

schopnosti území zadržovat vodu (infiltrace, retence), zejména v oblasti Chebské a Sokolovské pánve 
a v ostatních vodohospodářsky významných územích kraje. 

 
 Řešené území je vodohospodářsky silným územím s významnými vodními plochami a 
mokřady (Bražecké rybníky, rybniční soustava v Údrče). V obou případech jsou tyto plochy chráněny 
aplikací relevantních právních předpisů a v dotčeném území (částech povodí) nejsou umístěny žádné 
záměry, které by byly rizikem. Naopak další ochrana těchto vodních ploch a mokřadů není – 
z hlediska jejich stability – požadována. 
 Souvisejícím opatřením návrhové části ÚP Bochov je obnova vodních mlýnů. Jedná se o 
základní koncepci ÚP s cílem obnovy kulturního dědictví. Jejich posice je území je jednoznačná, 
dodnes je zachována struktura vodních nádrží a náhonů a v jejich obnově ÚP Bochov nespatřuje 
žádná rizika ohrožení krajiny včetně její hydrologie.    
 

(21) Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje. 

 
 Základní ochranou území je způsob, jakým ÚP Bochov chrání přírodní a krajinnou složku 
území. Záměry sídelního charakteru jsou omezeny výhradně na doplnění původní sídelní struktury, 
přiměřený rozvoj sídel (vždy kompaktních), popř. na obnově tradičních posic v krajině (vodní mlýny, 
výletní místo u viklanu Dominik). Žádné další propojování území (cyklostezky apod.)  
 Výrazným potenciálním rizikem znehodnocení území je nová trasa silnice I/20, která vnáší do 
přírodního prostředí novou intenzitu využití krajiny. Použitím požadovaného „neprůhledného“ koridoru 
rovněž není krajiny ochráněna před umístěním dalších souvisejících, ne však nezbytných – staveb.   
 Záměr ZÚR je však převzat do ÚP a jinak ani nelze. 
 

B. VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS 

 
 Na řešení ÚP Bochov se tato kapitola nevztahuje 
 

C. VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ  
 C.II. SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

 
 Řešené území je součástí specifické oblasti nadmístního významu:  
 
(3) SOB-N2 Bochov – Žlutice 
SO ORP:  Karlovy Vary 
Obce:  Bochov, Bražec, Čichalov, Chyše, Pšov, Stružná, Štědrá, Valeč, Verušičky, Vrbice, 
  Žlutice 
 

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v 
území: 
a)  Vytvořit územní podmínky pro realizaci dálnice mezinárodního a republikového významu, 
 zajišťující spojení Karlovarského kraje s rozvojovými oblastmi ve vnitrozemí ČR (Metropolitní 
 rozvojová oblast OB1 Praha). 
b)  Rozvíjet a zkvalitňovat funkční a prostorové vazby: 
 - s rozvojovou oblastí republikového významu OB12; 
 - mezikrajské vazby na navazující specifické oblasti v Ústeckém (Podbořany, Lubenec) 
  a Plzeňském kraji (Manětín, Kralovice). 
c)  Vytvářet územní podmínky pro posílení stability spádových center osídlení (Bochov a Žlutice), 
 zejména podporou jejich obytné a pracovní funkce. 
d)  V rámci celého území SOB-N2 vytvářet územní podmínky pro vymezení dalších rozvojových 
 ploch, přednostně s vazbou na sídla v okolí dálnice D6. 
e)  Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy sídel. 
f)  Podporovat rozvoj rekreačního zázemí CHKO Slavkovský les, zejména v sídlech sousedících 
 s jeho hranicí (Bochov). 
g)  Podporovat rozvoj sportovně rekreačních aktivit (agroturistika, pěší turistika, cykloturistika, 
 včetně související podpůrné infrastruktury): 
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 - v obcích po obvodu VÚ Hradiště; 

 - v obcích s vazbou na údolí Střely, prostor vrchu Vladař a na rekreačně atraktivní 
  území  Plzeňského kraje (Rabštejn nad Střelou, Manětín, Plasy). 
h)  Chránit kvalitu krajinného prostředí a využívat přírodních, krajinných a kulturně historických 
 hodnot jako atraktivit v oblasti rekreace a cestovního ruchu. 

 
 
 
Komentář projektanta: 
 
 ÚP Bochov vytváří podmínky pro umístění dálnice D6 – vymezuje potřebný koridor a 
přizpůsobuje k tomu sídelní strukturu řešeného území založenou na koncentraci rozvoje řešeného 
území prostřednictvím vymezení ploch bydlení a výroby. 
 ÚP Bochov respektuje přesah CHKO Slavkovský les do řešeného území – chrání jeho 
přírodní hodnoty a kontaktní sídla (místní části) rozvíjí pouze jako kompaktní celky v jejich přirozenosti 
vůči krajině. 
 Volnorekreační aktivity podporovány zásadním způsobem nejsou – ÚP v této věci „pouze“ 
stabilizuje systém stávajících účelových komunikací a doplňuje přírodní kuriozitu – viklan Dominik – o 
podmínky výletního místa. 
 Rozvoj turistiky kontaktního prostoru s VÚ Hradiště není rovněž určující. V potenciálním 
prostoru se nachází m.č. Těšetice jako izolovaná obec. Potenciál VÚ Hradiště lze využít až po změně 
režimu jeho přístupnosti. V tomto smyslu má město Bochov jako přirozený nástupní prostor skrytý 
potenciál, který nemá v návrhové části ÚP využit. 
  
 

Úkoly pro územní plánování: 
i)  V územních plánech dotčených obcí upřesnit vymezení ploch pro dálniční propojení s 
 Metropolitní rozvojovou oblastí OB1 Praha. 
j)  V ÚP obcí Bochova a Žlutic vymezovat rozvojové plochy k posílení obytné funkce sídel a 
 vzniku nových pracovních míst, 
k)  V ÚP obcí vymezovat další rozvojové plochy s vazbou na sídla v blízkosti dálnice D6. 

 
Komentář projektanta: 
 
 Úkoly ad i) a j) jsou návrhem ÚP splněny. Obytná funkce Bochova je jednoznačně posílena, 
důležitější než výčet zastavitelných ploch je však změna celé sídelní struktury, založená na rozvoji 
města v závětrné straně terénu a zapojení trasy silnice I/6 (po realizaci D6) do sídelní struktury města. 
 Rozvoj dalších místních částí ve smyslu požadavku ZÚR  splňují rozvojové záměry m.č. 
Dlouhá Lomnice. Srovnatelný rozvoj je dále v m.č. Rybničná – ten je vázán již na mentální dosah 
Karlových Varů resp. CHKO Slavkovský les.  
 
 

D. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV 

 
D.I. ROZVOJOVÉ PLOCHY 
 
D.I.1. Plochy pro ekonomické aktivity – řešené území ÚP Bochov není dotčeno 
D.I.2. Plochy pro rekreaci a sport  – řešené území ÚP Bochov není dotčeno 
 
D.II. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 

(19) ZÚR KK stanovují pro dále vymezené plochy a koridory dopravní infrastruktury mezinárodního, 
republikového a nadmístního významu tyto společné požadavky na využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o možných variantách změn ve vymezených plochách a úkoly pro územní plánování: 
 
Společné požadavky na využití území: 
a)  Vytvořit územní podmínky: 
 - pro umístění silniční stavby v příslušných parametrech, včetně souvisejících staveb a 
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  vyvolaných přeložek dopravní a technické infrastruktury, 
 - pro zajištění dopravního zpřístupnění a obsluhy přilehlého území. 
Společná kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn ve vymezených 
plochách a koridorech: 
b)  Minimalizace vlivů: 
 - na kvalitu obytného prostředí dotčených a přilehlých sídel, 
 - na přírodní, krajinné, kulturní a civilizační hodnoty území. 
 
Společné úkoly pro územní plánování: 
c)  Zpřesnit koridory v ÚP dotčených obcí v míře odpovídající měřítku ÚP, podrobnosti 
 dostupných podkladů a významu chráněných hodnot a limitů využití území, přitom: 
 - preferovat řešení s minimálními vlivy na kvalitu obytného prostředí přilehlé zástavby, 
 - řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory dopravní a technické infrastruktury 
  vymezenými v ZÚR KK a s plochami pro bydlení, 
 - upřesnit prostorovou koordinaci s ostatními dlouhodobými záměry v území, zejména 
  ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství a těžby nerostných surovin, 
 - řešit zajištění dopravního zpřístupnění a obsluhy přilehlého území. 

 
Komentář projektanta: 
 Požadavky na umístění (následujících) koridorů dopravní infrastruktury jsou splněny, jejich 
posice je slučitelná se stávajícím využitím území. Koridory jako takové další urbanizaci území 
neinicují, v případě dálnice D6 je však celkový posun no posílení města Bochova z hlediska bydlení a 
hospodářských činností. Koridor silnice I/20 je ponechán bez dalších urbánních vazeb úmyslně. Není 
důvod jej vybavovat dříve, než bude časový horizont případné realizace v časových souvislostech 
územního plánování. 
 
Pro řešené území ÚP Bochov jsou převzaty tyto koridory v těchto parametrech: 
 
D.II.1. Silniční doprava 
UPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 
(20)  Dálnice D6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb – st. hranice ČR / SRN), včetně obchvatu 
 Karlových Varů, úsek D01 – D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov). Šířka koridoru 300 m. 
Poznámka:  
- šířka koridoru pro umístění dálnice D6 je zpřesněna ÚP Bochov na 200 m 
 
 
PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
(22)  Silnice I/20 (Plzeň – Toužim – D6 Žalmanov), úsek D06 – I/20 Toužim – Žalmanov (D6), 
 přeložka. Šířka koridoru D06 – 300 m. 
(28)  Silniční tah II/198 (Bochov – Toužim – Teplá – II/230) úsek D66 – II/198 Bochov, přeložka. 
 Šířka koridoru – 200 m. 
(42)  Silniční tah doprovodné komunikace k dálnici D6 úsek D67 – Bochov – Horní Tašovice, 
 přeložka. Šířka koridoru - 200 m. 
Poznámka:  
- šířka koridoru A01-D6 a D67 se v grafické části překrývají.  
- šířka koridoru pro umístění silnice II/198 je zpřesněna ÚP Bochov na 30 m. 
 
D.III. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
Pro řešené území ÚP Bochov jsou převzaty tyto koridory v těchto parametrech: 
 
D.III.1. Zásobování pitnou vodou 
PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
g)  V23 – Vodovod Kozlov – Sovolusky – SV Žlutice [VPS V23]; 
h)  V24 – Vodovod Polom – Ratiboř – Knínice – Veselov [VPS V24]; 
k)  V27 – Vodovod Bražec – Horní Tašovice – Stružná – Žalmanov [VPS V27]; 
l)  V28 – Vodovod Bochov – Dlouhá Lomnice [VPS V28]; 
 Šířka koridorů – 200 m. 
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Poznámka: 
- šířka koridoru pro umístění zařízení zásobování pitnou vodou je zpřesněna ÚP Bochov na  
 10 m 
D.III.3. Zásobování elektrickou energií 
UPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 
a)  E04 – vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov [VPS E04]; 
 Šířka koridoru – 200 m 
 

(55) ZÚR KK stanovují pro dále vymezené koridory a plochy republikového a nadmístního významu, 
určené k umístění vedení a zařízení přenosové a distribuční soustavy tyto společné požadavky na 
využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn ve vymezených 
plochách a úkoly pro územní plánování: 
 
Společné požadavky na využití území: 
a)  Vytvořit územní podmínky pro zvýšení kapacity přenosové a distribuční soustavy a pro 
 zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny v mezinárodních, republikových a regionálních 
 souvislostech. 
Společná kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn ve vymezených plochách 
a koridorech: 
b)  Vzdálenost od zastavěného území dotčených obcí. 
c)  Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty území. 
Společné úkoly pro územní plánování: 
d)  Trasy jednotlivých vedení ZVN a VVN ve společných úsecích vést v co nejtěsnějším 
 přípustném souběhu. 
e)  Řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory technické a dopravní infrastruktury 
 vymezenými v ZÚR KK. 

 
Komentář projektanta: 
 Požadavky na umístění koridorů technické infrastruktury jsou splněny. Trasa ZVN a VVN je 
vedena v souběhu s využitím dalším podkladu od ČEPS. Koridory technické infrastruktury navzájem 
nekolidují (VVN je nadzemním vedením). Koridory vodovodů zasahují do sídelní struktury místních 
částí, zpřesnění trasy je možné bez vlivu na stávající sídelní strukturu.  
 
 
D.III.4. Zásobování plynem 
PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
 

(58) ZÚR KK stanovují pro dále vymezené koridory nadmístního významu, určené k umístění 
vysokotlakých (vtl.) plynovodů distribuční soustavy tyto společné požadavky na využití území, kritéria 
a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn ve vymezených plochách a úkoly pro 
územní plánování: 
Společné požadavky na využití území: 
a)  Vytvoření územních podmínek pro zajištění zvýšených odběrů a provozní jistoty v jednotlivých 
 částech kraje. 
Společná kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn ve vymezených plochách 
a koridorech: 
b)  Minimalizace vlivů na ostatní funkční systémy dotčeného území a na jeho přírodní, kulturní a 
 civilizační hodnoty. 
Společné úkoly pro územní plánování: 
c)  V rámci zpřesnění vymezení koridorů v ÚP dotčených obcí: 
 - trasy plynovodů (návrhových a stávajících) v jejich společných úsecích vést v co 
  nejtěsnějším přípustném souběhu; 
 - řešit prostorovou koordinaci s koridory dopravní a technické infrastruktury 
  vymezenými v ZÚR KK. 

 
Komentář projektanta: 
ÚP Bochov respektuje (dále) uvedený koridor VTL plynovodu. Jeho trasa nekoliduje s dalšími koridory 
dle ZÚR. Ke křížení přirozeně nastává – koridory jako takové vymezuje ZÚR.  
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Poznámka: 
- šířka koridoru pro umístění zařízení zásobování plynem  je zpřesněna ÚP Bochov na 30 m 
 
D.IV. PLOCHY A KORIDORY ÚSES 
 

(61) ZÚR vymezují plochy a koridory skladebných částí ÚSES nadregionální a regionální úrovně tj.: 
- nadregionálních biocenter (NC); 
- nadregionálních biokoridorů (NK); 
- regionálních biocenter (RC); 
- regionálních biokoridorů (RK). 
Společné požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách 
změn ve vymezených plochách: 
a)  Vymezené plochy a koridory ÚSES chránit před změnami ve využití území, jejichž důsledkem 
 by bylo: 
 - snížení stupně ekologické stability skladebné části ÚSES proti současnému stavu; 
 - znemožnění založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. 
b)  Při řešení střetů skladebných částí ÚSES s ochranou a využíváním ložisek nerostných surovin 
 uplatňovat tyto zásady: 
 - skladebné části ÚSES přednostně upřesňovat mimo plochy zjištěných a  
  předpokládaných ložisek nerostů; 
 - případné upřesnění biocentra nebo biokoridoru v ploše ložiska nerostné suroviny není 
  překážkou využití ložiska za podmínky současného zajištění funkčnosti skladebných 
  částí ÚSES během těžební činnosti nebo obnovení jejich funkčnosti v rámci  
  rekultivace těžbou dotčených ploch. 
Společné úkoly pro územní plánování: 
c)  Při upřesňování vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES v rámci ÚP dotčených obcí zajistit 
 prostorové parametry biocenter a biokoridorů tak, aby byla zachována funkčnost systému. 
d)  Vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES koordinovat s vymezením ÚSES na navazujícím 
 území sousedních krajů. 
e)  Zohledňovat reprezentativnost biocenter a biokoridorů ÚSES dle stanovených cílových 
 ekosystémů. 
f)  Preferovat vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES mimo zastavěná a zastavitelná území 
 sídel. 
g)  Při upřesňování vymezení biocenter a biokoridorů preferovat řešení, která budou 
 minimalizovat střety s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury a stavbami a 
 zařízeními, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace (bez funkce bydlení a 
 pobytové rekreace). 
h)  Vymezování a stanovování podmínek pro využití ploch a koridorů v ÚP s překryvnou funkcí 
 ÚSES koordinovat s podmínkami funkčnosti skladebných prvků ÚSES. Při vyloučení 
 negativních vlivů na funkčnost biocenter a biokoridorů není využití území pro liniové stavby 
 dopravní a technické infrastruktury a stavby a zařízení, které zlepší podmínky využití území 
 pro účely rekreace (bez funkce bydlení a pobytové rekreace) důvodem pro nefunkčnost 
 skladebné části ÚSES. 

 
Komentář projektanta: 
 Celý systém ÚSES, tzn, včetně regionálních skladebných částí (nadregionální zde nejsou) 
jsou umístěny ve stabilizovaném přírodním prostředí a nejsou v potenciálním konfliktu s dalšími 
rozvojovými záměry – s výjimkou křížení s budoucí dálnicí D6 (RK20012 RK1022 - Rybníky u Bražce). 
Dílčí koordinaci vyžaduje budoucí využití = těžba – stavebního kamene v lokalitě Mirotický vrch 
(RK1022) . Regionální biokoridor je tedy v tomto prostoru vymezen tak, aby byla zajištěna i jeho 
funkce v případě těžby.  
 Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou zpřesněny do pozemkových hranic, popř. terénních 
hran a hran přírodních prvků. Do regionálních biokoridorů jsou vložena lokální biocentra, vše je 
komentováno v samostatné části Komplexního zdůvodnění přijatého řešení. 
 
ÚP Bochov akceptuje a zpřesňuje tyto skladebné části ÚSES: 
 
(64) Regionální ÚSES – biocentra 
- RC1130 Střela pod Čerťákem 
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- RC1136 Chloumek 
- RC10006 Rybníky u Bražce 
- RC10007 Údrčské rybníky 
 
(65) Regionální ÚSES – biokoridory 
- RK1022 Chloumek - Střela pod Čerťákem 
- RK1023 Střela pod Čerťákem - Údolí Střely 
- RK1028 Zákruty Střely - Střela pod Čerťákem 
- RK20012 RK1022 - Rybníky u Bražce 
- RK20014 Údrčské rybníky - Střela pod Čerťákem 
- RK20018 Údrčské rybníky - RK20012 
- RK20999 Pustý zámek - Rybníky u Bražce 
 
 

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, 
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE 

 
 

E.I. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT 
(1) Jako přírodní hodnoty nadmístního významu se na území Karlovarského kraje vymezují: 
a)  Zvláště chráněná území přírody a krajiny: 
 - CHKO Slavkovský les; 
 - přírodní rezervace a přírodní památky zapsané v Ústředním seznamu ochrany  
  přírody. 
b)  Území obecné ochrany přírody a krajiny: 
 - skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES; 
c)  Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. 
d)  Chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les. 
f)  Přírodní léčivé zdroje lázeňských míst (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, 
 Lázně Kynžvart a Jáchymov) a významné zdroje minerálních vod (Karlovy Vary, Mariánské 
 Lázně, Františkovy Lázně, Lipová Dolní Žandov, Mnichov, Nová Ves, Prameny, Kyselka, 
 Hradiště). 
(2) ZÚR KK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních hodnot území Karlovarského kraje: 
a)  Podporovat opatření k ochraně a rozvoji schopností krajiny zadržovat vodu (infiltrace, 
 retence). 
b)  Vytvářet územní podmínky: 
 - pro ochranu vodního režimu, vydatnosti a jakosti zdrojů povrchových a podzemních 
  vod, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod; 
 - pro minimalizaci zásahů do lesních porostů, zejména na území CHKO, přírodních 
  parků a ve vodohospodářsky významných územích; 
 - pro minimalizaci záborů nejkvalitnější zemědělské půdy v závislosti na konkrétních 
  územních podmínkách území; 
 - pro ochranu a rozvoj druhové a biotopové rozmanitosti přírodně hodnotných  
  ekosystémů. 
c)  Chránit plochy morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro 
 případné budoucí využití v podmínkách nepříznivého vývoje klimatu a kapacit vodních zdrojů. 

 
Komentář projektanta: 
 Výše zpřesněný výčet přírodních hodnot je v řešeném území zcela respektován, v případě 
přesahu do ploch NATURA EVL + PO vyhodnocen v rámci udržitelného rozvoje území. Hrany 
urbanizovaných ploch jsou (dle vyhodnocení SEA) doplněny izolační a ochrannou zelení. Tím, že se 
jednotlivé místní části rozvíjejí minimálním způsobem, je nepřímo zajištěna ochrana zemědělských 
půd v I. a II. třídě ochrany. 
 Celá koncepce ÚP Bochov směřuje k ochraně přírodního prostředí jako celku a úmyslně – 
například vypuštěním dalších cyklotras – ponechává řešené území v přirozeném stavu přírodních 
hodnot. 
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E.II. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍCH HODNOT 

(3) Jako kulturní hodnoty nadmístního významu se na území Karlovarského kraje vymezují: 
f)  Další území kulturních a historických hodnot: 
 - hrady, zámky a zříceniny; 
 - dochované doklady utváření krajiny 
(4) ZÚR KK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje kulturních hodnot území Karlovarského kraje: 
a)  Chránit historické, architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel, včetně 
 jejich vnějšího obrazu. 
b)  Při umísťování staveb v okolí památkově chráněných území, areálů a souborů respektovat 
 „genius loci“ daného místa, v případě památkově chráněných území se podmínka vztahuje na 
 tato území. 
c)  Chránit vizuální význam místních kulturních a historických dominant, zejména sakrálních a 
 ostatních historických staveb v pohledovém obrazu sídel a v krajinných scenériích. 
d)  Chránit dochované doklady historického utváření krajiny, historické těžby, výroby a techniky. 

 
Komentář projektanta: 
 Návrh ÚP Bochov přirozeně chrání jak zříceniny Hartenštejn a Hungerberg i další významná 
místa území jako doklad kulturních hodnot. V této věci nadále trvá požadavek na obnovu vodních 
mlýnů včetně dosud zachovaných vodních zdrží a náhonů. Tato – v souvislosti s tímto požadavkem 
shodná – ochrana kulturních hodnot naráží na opakované nesouhlasy dotčených orgánů. Odkaz na 
toto ustanovení ZÚR je pak použito v odůvodnění jednotlivých záměrů. 
 ÚP Bochov vymezuje prostřednictví plochy bydlení specifických (Bx) možnost obnovy 
solitérních sídel – vodních mlýnů, které byly obrazem využití potenciálu, utváření a historické 
urbanizace krajiny.  
 
 

E.III. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE CIVILIZAČNÍCH HODNOT 
(5) Jako civilizační hodnoty nadmístního významu se na území Karlovarského kraje vymezují: 
a)  Hierarchická sídelní struktura měst a vesnic a jejich částí. 
b)  Obytná a pracovní funkce městského a venkovského osídlení. 
g)  Výrobní zařízení elektrické energie, rozvodná a přenosová soustava elektrického vedení VVN, 
 uzlová zařízení a systémy produktovodů a plynovodů, regionálně významné výrobny tepla s 
 navazující soustavou teplovodů. 
h)  Funkční systémy pro úpravu vody a zásobování pitnou i provozní vodou. 
i)  Páteřní silniční a železniční síť (dálnice D6, silnice I. třídy) a navazující soustava silnic II. a III. 
 třídy, resp. regionálních železnic. 
k)  Civilizační aspekty cílových kvalit vlastních krajin. 
(6) ZÚR KK stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území Karlovarského kraje: 
a)  Stabilizovat a dále rozvíjet města a obce v rámci polycentrické sídelní struktury vytvářením 
 územních podmínek pro rozvoj jejich obytné, pracovní, obslužné a rekreační funkce. 
b)  Zkvalitňovat a dále rozvíjet vybavenost a infrastrukturu lázeňských míst. 
c)  Respektovat při dostavbě v zastavěných nebo výstavbě v zastavitelných územích dosavadní 
 charakter okolní zástavby a kvalitu prostředí. 
d)  Zkvalitňovat a rozvíjet vybavenost rekreačních středisek a sportovně rekreačních areálů 
 nadmístního významu, včetně jejich napojení na páteřní sítě dopravní a technické 
 infrastruktury. 
e)  Vytvářet územní podmínky pro minimalizaci možných ztrát zásob nerostných surovin v 
 případě nezbytných zásahů veřejně prospěšných staveb do ploch dobývacích prostorů a 
 chráněných ložiskových území. 

 
Komentář projektanta. 
 Citované civilizační hodnoty jsou přirozenou součástí řešeného území a s ohledem na 
dominantní výraz krajiny i akceptovatelné. Do krajiny přirozeně zasahují a budou zasahovat další 
nadzemní vedení VVN přenosové soustavy elektrické energie, jsou však obrazem kulturní krajiny. 
Velmi důležitý je segment krajiny ve směru na Doupovské hory. Přibližně z úrovně lomu u Těšetic se 
dále otevírá krajina prostá civilizačních znaků. Je to jedinečnost území a měla by být zachována. Do 
tohoto prostoru tedy ÚP žádné další záměry s výjimkou přiměřeného rozvoje Těšetic nezavádí. 
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F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH 

ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ  

 

(1) Na území kraje se vymezují oblasti vlastních krajin a vlastní krajiny jako jejich dílčí skladebné části. 
Stanovují se společné požadavky na zachování a dosažení cílových kvalit krajin a úkoly pro územní 
plánování. Vlastním krajinám se stanovují cílové kvality, případně specifické podmínky pro 
rozhodování o zachování a dosažení cílových kvalit krajin. 
(2) Cílové kvality jsou formulovány s cílem zajištění ochrany stávajících krajinných hodnot a vytvoření 
předpokladů pro vznik hodnot nových. Cílové kvality vyjadřují vize budoucí podoby vlastních krajin. 
(3) Společné požadavky a podmínky pro zachování (ochranu nebo posílení) a dosažení (obnovu nebo 
nové vytvoření) cílových kvalit vlastních krajin při koordinaci územně plánovací činnosti obcí a v 
územně plánovací dokumentaci obcí: 
a)  Ve vlastních krajinách respektovat sídelní strukturu a její přirozený vývoj a dále stavby, areály 
 a funkce, pro které ZÚR vymezují plochy a koridory, přitom minimalizovat jejich případné 
 negativní dopady na stanovené cílové kvality. 
b)  Zastavitelná území přednostně vymezovat v souladu se současným urbanistickým 
 charakterem sídel a sídelní struktury území. 
c)  Zastavitelné plochy doplňovat prvky krajinné zeleně tak, aby byl vytvořen plynulý přechod do 
 krajiny. 
d)  Výškovou hladinu zástavby v okrajích sídel přizpůsobovat plynulému přechodu siluety sídla do 
 krajiny. 
e)  Nezasahovat negativně do historických struktur sídel (např. lánových lineárních a lánových 
 radiálních vsí) a historického uspořádání částí krajin (plužin). 
f)  Nenarušovat negativně pohledové scenérie přírodních dominant, krajinných horizontů a 
 horských hřbetů a jejich vizuální vztahy. 
g)  Nenarušovat negativně pohledové scenérie sídel, jejich hodnotné stavební dominanty a jejich 
 vizuální vztahy s okolními sídly a krajinou. 
h)  Chránit a respektovat v krajině historicky významné dochované projevy těžby a průmyslové 
 činnosti. 
i)  Zachovávat, obnovovat a citlivě doplňovat dochovanou síť místních cest zajišťující 
 prostupnost krajin pro pěší a nemotorovou dopravu. 
j)  Zachovávat a obnovovat prvky a plochy rozptýlené nelesní zeleně jakožto prvků prostorového 
 členění krajiny (i se souběžnou funkcí prvků ÚSES nebo izolační zeleně). 
k)  Nevymezovat rozvojové plochy pro stavby a neumísťovat stavby, které by svými plošnými, 
 vertikálními nebo prostorovými parametry mohly negativně narušit hodnoty krajiny - měřítko 
 krajiny, její cílové kvality, přírodní nebo kulturně historické dominanty nebo panoramata sídel. 
(4) Společné úkoly pro územní plánování: 
a)  Územní plány rozpracují v urbanistické koncepci a v koncepci uspořádání krajiny: 
 - společné požadavky dle článku (3), 
 - cílové kvality vlastních krajin, 
 - specifické podmínky cílových kvalit vlastních krajin. 
b)  Na území obcí, které se nacházejí ve dvou nebo více vlastních krajinách budou přiměřeným 
 způsobem zohledňovány cílové kvality a specifické podmínky všech dotčených vlastních 
 krajin. 

 
Komentář projektanta: 
 Projektant na několika místech zdůrazňuje přirozenost sídel ve vztahu k jejich urbanistické 
struktuře. Pokud však nebude tímto požadavkem pracovat například dotčený orgán ochrany půdy, 
nelze podmínky zcela naplnit. Jedinou obranou je tedy v případě zachovaných sídelních struktur další 
rozvojové plochy – nad rámec obnovy sídelní struktury – nevymezovat, což tento ÚP také činí. 
 Ochrana plužiny je určitým výrazem nostalgie. V ÚP Bochov je preferována v případech, kdy 
fragmenty plužiny jsou dosud čitelné a podílejí se na obrazu kulturní krajiny. 
 Celý profil ÚP Bochov jednoznačně preferuje krajinu jako celek. Naplnění požadavku ZÚR je 
tedy úplné a nekonfliktní. 
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 Pro úplnost Odůvodnění jako komplexního dokumentu přepisujeme charakteristiky krajin, 
uplatněných v ZÚR vůči řešenému území a to v rozsahu, relevantním vůči řešenému území: 
 

F.III. OBLAST VLASTNÍCH KRAJIN SLAVKOVSKÉHO LESA A DOUPOVSKÝCH HOR (C) 
(15) Vlastní krajina: Slavkovský les - východ (C.2) 
Cílové kvality: 
a)  Proměnlivá a velmi členitá krajina středně až souvisle zalesněné vrchoviny, s údolími a zářezy 
 řeky Teplé a jejích přítoků, i výraznějšími zalesněnými vrcholy. 
b)  Převažující charakter kulturní až přírodě blízké lesní a lesozemědělské krajiny. 
c)  Dominující lesní masivy s enklávami luk a pastvin. 
f)  Původní krajinné struktury lesozemědělské krajiny, cestní sítě a sídelní  struktury. 
g)  Kulturní krajina dokladující kontinuální vývoj kulturní krajiny se zastoupením pozůstatků 
 kulturních a přírodních prvků, včetně dokladů historického využívání a utváření terénu. 
j)  Řídká síť malých kompaktních sídel typu lánových lineárních a radiálních vsí. 

 

F.IV. OBLAST VLASTNÍCH KRAJIN TEPELSKA A TOUŽIMSKA (D) 
(20) Vlastní krajina: Horní tok Střely (D.2) 
Cílové kvality: 
a)  Neobyčejně prostorově rozmanitá plochá či členitá vrchovina s rozsáhlými zbytky holoroviny, 
 lokálně prořezaná údolími (Střela a její přítoky), s výraznými vrcholy a s ojedinělými 
 izolovanými kužely. 
b)  Převažující charakter zemědělské až lesozemědělské kulturní krajiny, s enklávou rybniční 
 krajiny na Bochovsku. 
c)  Zemědělské kultury nepravidelně doplněné lesními porosty, rozdělující krajinu do jednotlivých 
 krajinných celků, převážně se střednězrnnou strukturou. 
e)  Klidné krajinotvorné působení vodárenské nádrže Žlutice v enklávě sídelně opuštěné krajiny s 
 kulturní dominantou kostela ve Skokách. 
f)  Plochá zemědělská krajina v jižním předpolí Doupovských hor s mělkými údolími toků a 
 kotlinou soustavy Údrčských rybníků. 
g)  Lesnaté údolí řeky Střely a Borečského potoka, s četnými zákruty a prudkými svahy nad 
 břehy.  
h)  Dochovaná vyvážená struktura sítě venkovských sídel, lánových radiálních vsí a cestní sítě, 
 pozůstatky členění plužiny. 

 
 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

 
 ÚP Bochov respektuje taktov ZÚR vymezené veřejně prospěšné stavby: 
 

G.I. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 D01    D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov) 
 D06   I/20 Toužim – Žalmanov (D6), přeložka 
 D66    II/198 Bochov, přeložka 
 D67   Bochov – Horní Tašovice, přeložka 
 
G.II. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 V23   Vodovod Kozlov – Sovolusky – SV Žlutice 
 V24   Vodovod Polom – Ratiboř – Knínice – Veselov 
 V27   Vodovod Bražec – Horní Tašovice – Stružná – Žalmanov 
 V28   Vodovod Bochov – Dlouhá Lomnice 
 
 E04   Vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov 
 P02   vtl. plynovod Dlouhá Ves – Žlutice – Chyše 
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H. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA 

ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ 

 
Pro řešené území vyplývají dle ZÚR tyto požadavky na koordinaci území: 
 
- specifické oblastí: SOB-N2 
- dopravní infrastruktura: D01, D06, D66, D67 
- technická infrastruktura: E04, P02, V23, V24, V27, V28 
- R ÚSES: - RC1130,  RC1136, RC10006, RC10007, RK1022, RK1023,  
    RK1028, RK20012, RK1022, RK20014, RK20018, RK20999  
- Vlastní krajiny:  C.2, D.2 
  
Tato požadavky jsou v ÚP Bochov zapracovány. 
 
 

2b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného  území   
 
Požadavky na ochranu urbanistických hodnot v území 

 
Územní plán chrání jádrové plochy města a ostatních místních částí jako urbanistickou a historickou 
hodnotu a vymezené rozvojové plochy a plochy změn zastavěného území nemění jejich význam. 
Rozvoj ostatních místních částí = jednotlivých sídel řešeného území současně akceptuje jejich 
spontánní růst podle urbanistických receptorů – komunikační sítě, morfologie terénu. 
 
 Architektonické hodnoty zastupují charakteristické stavby a jejich soubory ve všech etapách 
územního vývoje města. Návrh územního plánu doplňuje zákonnou ochranu objektů, souborů staveb 
a vymezených území o podmínky uspořádání území v dalších charakteristických urbánních 
souborech, zejména okolních obcí. V tomto smyslu jsou tyto zásady převedeny do podmínek 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, míry změn v uspořádání dopravní infrastruktury a 
dotčených veřejných prostranství města. 
 
 Funkční využití zastavěného území je nastaveno tak, aby umožňovalo významným 
historickým a architektonickým objektům, rozhodujícím objektům občanské vybavenosti a 
rozhodujícím objektům výroby a skladování – včetně zemědělských – alternativní rozvoj při zachování 
tradice, významu a vnitřních stavebně technických a architektonických hodnot. 
 
 Územní plán sleduje zaniklé solitérní hospodářské objekty a umožňuje v odůvodněných 
případech revitalizaci dotčeného prostoru. 
 
 Historické hodnoty posouvají ochranu urbanistické struktury a architektonicky cenných 
objektů, souborů staveb a plošnou ochranu území do časových souvislostí s cílem zachování 
historického významu městských částí, stavebních souborů, veřejných prostranství a dalších objektů a 
prvků veřejného prostoru v souvislostech identifikace obyvatel s prostředím města a jeho užíváním. 
 
 Urbanistický zásah ve prospěch ochrany urbanistických a kulturních hodnot je realizován 
v prostoru Javorenského zámku (přidané rozsáhlé plochy parkové zeleně). 

 
 
Požadavky na ochranu přírodních hodnot v území 

 
 Mezi největší plošné dominanty patří  chráněná území systému Natura 2000 – EVL, PO a  PP, 
CHKO.  Jejich ochrana  z úrovně územního plánu spočívá v plošném vymezených území přírodních 
hodnot, revizi databáze ÚAP a novém vymezení územního systému ekologické stability a stanovením 
funkčních a provozních omezení vůči zastavěnému území, rozvojovým plochám a civilizačním tlakům.  
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 Územní plán současně zapracovává maloplošné lokality – vyhlášené významné krajinné 
prvky, lokality ZCHÚ, přírodní památky a památné stromy. 
 
 Územní plán sleduje spontánní proces přeměny kulturní krajiny ve prospěch přírodní složky. 
Lokality takto přeměněné jsou zobrazeny odlišně od kultury pozemku dle katastru nemovitostí a jejich 
přírodní charakter je nedílnou součástí ekologické kostry krajiny. 
 
 Územní plán Bochov vymezuje řešené území jako sídelní útvar s preferencí uspořádání a 
vývoje založené na vnitřním potenciálu území s přiměřenou reflexí vůči vnějším ( regionálním ) 
vazbám  
 
 
Požadavky na ochranu nezastavěného území 
 
 Nezastavěné území obce tvoří soustava zemědělských ploch, ploch lesa, vodních ploch a 
vodních toků a ostatní spontánní zeleň. Zachování současného výrazu nezastavěného území je 
předurčeno pravidly užívání odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití. 
  
 Výraz nezastavěného území odpovídá vymezeným krajinným typům dle ZÚR a nevyžaduje 
zásadní krajinářské zásahy. 
 
 Správa a údržba krajiny je dána současnou stabilizovanou péčí o zemědělskou půdu a lesní 
půdní fond. 
 
 Zachována a deklarována je ochrana přírodních prvků prostřednictvím územních systémů 
ekologické stability. 
 
 Uspořádání území zachovává prostupnost krajiny. Pro denní relaxaci obyvatel jsou určeny 
vymezené plochy veřejných prostranství, popřípadě bezprostřední kontakt urbanizovaného území a 
krajiny s využitím účelových, turistických a cykloturistických tras. 
 
 

2c) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů   
 
 

Vyhodnocení z hlediska požadavků stavebního zákona: 

 
 

 Vyhodnocení k § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Cíle 
územního plánování 
 

 Územní plán Bochov vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj. Z hlediska řešení 
územního plánu se jedná o snadný úkol – jeho základem je stabilizace a ochrana stávajících hodnot, 
které samy o sobě obsahují potřebné atributy udržitelného rozvoje. Základem vyváženého vztahu je 
důsledná ochrana přírodního prostředí a respektování vývoje a uspořádání sídla. Zachovány jsou 
přírodní zdroje - maximální schopnost využití zemědělského půdního fondu a lesa, jímání pitné vody, 
vodoteče a vodní plochy a mokřady. Navržené změny využití nezakládají rizika znehodnocení území 
pro budoucí generace.  
 
 Veřejný zájem je naplněn respektováním historických a přírodních hodnot území, zájmů 
dotčených orgánů, vymezením veřejného prostoru a podmínek pro stabilizaci a rozvoj dopravní a 
technické infrastruktury. Užívání nemovitostí a pozemků soukromých osob je zachováno, zásah do 
soukromých zájmů je minimalizován zmíněnou stabilizací přírodních prvků, dopravní a technické 
infrastruktury. Vymezení zastavitelných ploch, zajištění prostupnosti krajiny a přístupu zemědělské 
půdy a lesy bylo s vlastníky v průběhu zpracování návrhu územního plánu konzultováno. 
 
 V návrhu územního plánu jsou uplatněny veškeré zjištěné veřejné zájmy a záměry  vyplývající 
ze zvláštních předpisů. Zjištěné soukromé záměry jsou uplatněny tak, aby vůči veřejným zájmům a 
záměrům nebyly konfliktní. 
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 Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví bylo převzato z územně analytických podkladů. 
 
 Respektování všech  zjištěných jevů je obsahem urbanistické koncepce. Přírodní hodnoty 
nejsou dotčeny, kulturní a přírodní význam archeologických a historických objektů není návrhem 
územního plánu dotčen. 
 Vymezené zastavěné území je doplněno zastavitelnými plochami, výstupní řešení je tedy plně 
využito bez významných proluk. Rozvoj území je tedy řešen zastavitelnými plochami a 
v odůvodněných případech etapizován. 
 
 Potenciál rozvoje území z hlediska bydlení vyplývá z posice sídla v krajině, přičemž posice 
města Bochova jako regionálního centra je posílena dopravním řešením a rozvojem jeho 
hospodářského potenciálu. 
 
 V řešeném území jsou přiměřeně rozvíjeny místní části Dlouhá Lomnice a Rybničná náležící do 
mentálního dosahu krajského města, rozvoj ostatních místních částí je omezen, v případě Údrče při 
respektování urbanistické koncepce předchozího územního plánu. 
 
 Nový rozvoj území dle návrhu ÚP Bochov pak reflektuje odůvodnitelné resp. přijaté  požadavky 
fyzických a právnických osob. 
 
 Funkční areály průmyslové a  zemědělské prvovýroby jsou zachovány a funkční. Zemědělství  
představuje primární zdroj obživy obyvatel bez potenciálu jako kvantitativního nárůstu s ohledem na 
přírodní stabilitu území, průmyslová výroba pak představuje perspektivní zdroj obživy. 
 
 Do nezastavěného území jsou umístěny výhradně trasy dopravní a technické infrastruktury 
převzaté z PÚR a ZÚR. V lokalitě Mirotický vrch je do bývalého armádního areálu navržena plocha pro 
umístění větrného parku. 
 
 Umístění staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území není konkrétně navrženo,  
možnost umísťování staveb dle odst. 5 § 18 stavebního zákona je uvedeno ve výrokové části – 
kapitole vymezující členění a související pravidla ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
 
 Vyhodnocení k § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – 
Úkoly územního plánování 
 
 Úkoly územního plánování jsou do územního plánu Bochov přeneseny schváleným Zadáním 
územního plánu i strukturou a požadovaným obsahem Návrhu územního plánu. 
 
Úkoly ad § 19, odst. 1a), 1b)  
  

a) zajišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
 území 

  
 jsou vyjádřeny základní urbanistickou koncepcí obce. Obdobně úkol ad 1c) 
 
Úkol ad 1c) 
 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
 problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv 

 na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání:  

 
 vyplývá z obsahu územního plánu dle prováděcí vyhlášky, jednotlivé úkoly jsou naplněny, 
přičemž v průběhu Zadání ani zpracování Návrhu územního plánu nebyla zjištěna zásadní rizika 
s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území. 
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 Nehospodárné využití veřejné infrastruktury nebylo zjištěno, vodní zdroje v území jsou 
stabilizovány. 
 
Úkol ad 1d): 
 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
 území a na jeho změny, zejména na umístění a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 

 řešení staveb a veřejných prostranství 

 lze splnit v rozsahu příslušném metodice územního plánování. Na úrovni územního plánu jsou 
stabilizovány posice sídel v krajině, hierarchie a uspořádání jejich urbanistické struktury a veřejného 
prostoru. 
 Uspořádání a řešení staveb je metodikou územního plánování omezeno v odůvodněných 
případech na stanovení koeficient míry využití území a výškovou hladinu zástavby, jak je uvedeno ve 
výrokové části ÚP Bochov při vymezení ploch s rozdílným způsobem využitím území. 
 
Úkol ad 1e): 
 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
 s ohledem na charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území 

 
 je řešen naplněním příslušné stati textové části Návrhu územního plánu a jeho grafického 
znázornění. Konkrétní rozsah a posice zastavitelných ploch a jejich určení respektuje zjištěné hodnoty 
v území – především celistvost urbanizovaného území (Bochov), jeho charakteristickou urbánní 
skladbu – kompozice původní zástavby do „okrouhlice“ původních venkovských sídel. 
 Územní plán Bochov rovněž umožňuje obnovu samot – vodních mlýnů, zemědělských 
usedlostí – a to v případech, kdy toto obnovení není v protikladu s přírodními hodnotami území.  
 
Úkol ad 1f): 
 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území ( etapizaci ) 

 
 je v návrhu územního plánu uplatněn v případě místních částí Herstošice, Javorná, Polom, 
Rybničná, Těšetice a Údrč s cílem zachovat celistvost zástavby území i v průběhu postupného 
naplňování záměrů územního plánu. 
 
Úkoly ad 1g a 1h) 
 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečných ekologických a přírodních katastrof a pro 
 odstraňování jejich důsledků, a to v přírodě blízkým způsobem 
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

 
 nejsou řešeny, příčiny nebo možnosti vzniku těchto stavů nebyly Zadáním územního plánu 
vymezeny a určeny k řešení. 
 Území je exponováno rizikem záplav v údolí vodních toků, přičemž pro Střelu, Bochovský a 
Lomnický potok je vyhlášeno záplavové území. Rozvojové plochy jsou umístěny mimo Q100, údolnice 
dalších vodních toků nejsou – s výjimkou obnovy usedlostí původních vodních mlýnů – rovněž 
urbanizovány. 
 
 
Úkol ad 1i): 
 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitu bydlení a pro kvalitu bydlení a 
pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 

 
 je naplněn v koncepční i konkrétní úrovni, přičemž požadavek na obnovu sídelní struktury 
nebyl Zadáním územního plánu stanoven. Kvalitní bydlení v řešeném území je součtem vlivu 
přírodního prostředí, umístění obce v regionu – jeho polohou vůči krajskému městu. 
 Zastavitelné plochy jsou umístěny tak, aby byl eliminován vliv a nebezpečí transitní silniční 
dopravy, posílen je související veřejný prostor s vymezením ploch pro denní rekreaci obyvatel. 
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Úkol ad 1j): 
 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů 
 na změny v území 

 
 je naplněn přiměřeným  rozvojem území vůči stavu dopravní a technické infrastruktury. 
 Nadmístní zájmy – zejména koridory dopravní a technické infrastruktury – jsou zpřesněny do 
reálných tras včetně vymezení reálné územní ochrany. 
 
Úkol ad 1k): 
 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

 
je řešen v příslušné stati výrokové části územního plánu Bochov. 
 
Úkoly ad 1l) – 1n): 
 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy záměrů 
 na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,  
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů  

 
 jsou s ohledem na charakter území řešeny nepřímo transformací nevyužitých zemědělských 
areálů v Bochově na alternativní využití jako plochy výroby a skladování. Urbanistická koncepce 
nevyžaduje zásadní kompenzační opatření, v odůvodněných případech je součástí rozvoje území 
ochranná zeleň. 
 
Úkol ad 1o): 
   

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
 památkové péče 

 
 Pochopení hodnot území, jejich ochrana a další rozvoj je profesní povinností zpracovatele. 
Další záměry v území respektují památkovou péči a dále ji posilují. 
 
 Poznatky z oboru ekologie jsou promítnuty do kompromisního řešení zohledňující zájmy obce – 
zejména rozsah varianty č. 2 – vymezení zásadních ploch pro výrobu a skladování jako rozhodující 
potenciál sociodemografické a hospodářské stability sídla a jeho další posílení a do podmínek pro 
umístění větrného parku v lokalitě Mirotický vrch. 
 
 
Úkoly ad odst. 2 § 19 SZ: 
 

2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 
nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s 
náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast. 

 
 jsou splněny v rozsahu požadavků a stanovisek dotčených orgánů k návrhu Zadání. 
 Návrh územního plánu akceptuje požadavky a stanoviska dotčených orgánů uplatněných 
k návrhu Zadání, resp. při převzetí a zapracování opatření vyplývajících z PÚR, ZÚR a ÚAP ORP 
Karlovy Vary včetně definovaných podmínek pro udržitelný rozvoj území. 
 
b) Vyhodnocení z hlediska požadavků Vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 Územní plán Bochov je upraven ve smyslu novely vyhlášky č. 500/2006 Sb.  
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c) Vyhodnocení z hlediska požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
 využívání území,  ve znění pozdějších předpisů 

 
 Názvosloví a význam ploch s rozdílným způsobem využití je navrženo v souladu s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání území. Podrobnější vymezení nad rámec 
citované vyhlášky je uplatněno v případě: 

 
-   plochy bydlení   (B)    viz § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
-  plochy rekreace     viz § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb 
  - plochy rekreace – rodinná rekreace (RI) 
  - plochy rekreace – zahrádky (RZ) 
  Podrobnější členění odpovídá charakteru plochy: odlišujeme plochu zahrádkových 
  osad, kde je preferována denní rekreace spojená s pěstebnou činností pro vlastní 
  potřebu. Rodinná rekreace je pobytová bez vazby na hospodářské využití pozemku.  
 
-  plochy občanského vybavení   viz § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
  - veřejná infrastruktura ( OV ) 
  - tělovýchovná a sportovní zařízení ( OS ) 
  - hřbitovy (OH ) 
  Podrobnější členění odpovídá výrazu plochy a jejího užívání v zastavěném území. 
 
-  plochy veřejných prostranství  viz § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
  - veřejná prostranství (VP ) 
  - veřejná prostranství – veřejná zeleň ( ZV ) 
 
-  plochy smíšené obytné    viz § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
  - plochy smíšené obytné – venkovské ( SV ) 
  - v centrech ( SC ) 
  Podrobnější členění je zvoleno z důvodu vymezení specifických cílů – zachování 
  urbanistické hodnoty území, stanovení nadstandardních požadavků na prostorovou 
  regulaci území ( hmotové a materiálové řešení staveb ) včetně požadavku na  
  součinnost autorizovaného architekta při rekonstrukcích, přestavbách, přístavbách, 
  popř. novostavbách konkrétních staveb v tomto území 
 
-  plochy dopravní infrastruktury  viz § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
-  plochy technické infrastruktury ( TV )  viz § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
-  výroba a skladování    viz § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
  - lehký průmysl ( VL ) 
  - zemědělské stavby ( VZ ) 
  - smíšené plochy výrobní ( VS ) 
  Podrobnější členění je voleno s ohledem na zachování areálů zemědělské prvovýroby 
  jako podmínky správy a údržby krajiny, jejich uvolnění pro další využití   
  v odůvodněných případech a specifické užívání původně zemědělských statků pro 
  nerušící výrobu a služby v případech, že jsou součástí venkovské zástavby. 
 
-  plochy vodní a vodohospodářské ( W ) viz § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
-  plochy zemědělské     viz § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
  - orná půda ( NO ) 
  - trvalý travní porost ( NT ) 
  Důvodem zpřesnění je odlišení formy užívání zemědělského půdního fondu, zajištění 
  souladu s členěním ZPF podle katastru nemovitostí ( kultura půdy ) 
 
-  plochy lesní ( NL )    viz § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
-  plochy smíšené nezastavěného území ( NV ) viz § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
-  plochy těžby nerostů ( NT )    viz § 18 vyhlášky č. 201/2006 Sb.  
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2d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s  
 výsledkem řešení rozporů 

 
 
Vyhodnocení z hlediska uplatnění souvisejících zákonů a dalších obecně závazných právních 
předpisů, relevantních k procesu územního plánování: 

 
  
 Nedílnou součástí územního plánu Bochov je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a 
Vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustavu NATURA 2000). 
 
 Návrh územního plánu byl projektantem zpracován tak, že obsahuje specifické požadavky 
dotčených orgánů, uplatňované v procesu projednání: 
 
Omezení využití území z hlediska zájmů zajištění obrany státu: 
 
 Veškerá výstavba v ochranných pásmech radioreléových spojů AČR přesahující 50 m nad 
terén je podmíněna souhlasným stanoviskem pověřeného orgánu AČR. 
 

Okolo vnější hranice vojenského újezdu je stanoveno území – ochranné pásmo vojenského 
újezdu široké cca 1 km, v němž Ministerstvo obrany v zájmu zajištění obrany a bezpečnosti sátu 
podmiňuje vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení jen se souhlasem Ministerstva 
obrany, zastoupeným Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha. 

 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešením území platí: 

Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou projednána výstavba: 
- staveb vyšších jak 30 m, 
- staveb vyzařujících elektromagnetickou energii (např. ZS radiooperátorů mobilních telefonů), 
- dálková vedení VN a NN, 
- dálková kabelová vedení (el. energie, optické trasy telefonních kabelů a dalších inženýrských 

sítí), 
- změny využití území, 
- nové trasy komunikací včetně přeložek, 
- vždy veškerá výstavba, která se dotkne pozemků v majetku ČR – Ministerstvo obrany. 
 Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají 
zájmy AČR. 
 
Omezení využití území z hlediska aplikace právních předpisů relevantních územnímu plánování  
 
ÚP Bochov respektuje požadavky z hlediska: 
 
- umísťování rozvojových ploch do záplavového území: V záplavovém území Q100 
 zastavěného území nelze umístit nové stavby pro bydlení, individuální rekreaci, hromadné 
 ubytování, chov a ustájení hospodářských zvířat Dále zde nesmí být provozovány činnosti, 
 vyžadující uskladnění a manipulaci s látkami, představující v případě zaplavení povodní riziko 
 kontaminace vody a půdy. 
  
- rozvoj území v plochách potenciálně exponovaných hlukem: Vybrané lokality – viz SEA  musí 
 splňovat  podmínky limitů hlukové zátěže podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
 zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z provozu na silnicích. V případě nesplnění 
 požadovaných hygienických limitů pro obytnou zástavbu a chráněné venkovní prostory 
 staveb, budou potřebná protihluková opatření realizována výhradně na náklady investora 
 budoucí výstavby. 
 
- omezení využití území z hlediska vlivu na lokality NATURA: Konkrétní záměry na rozvojových 
 plochách umístěných v ploše NATURA či v plochách, kde to vyhodnocení vlivu územního 
 plánu stanovuje budou ve fázi projektové přípravy vyhodnoceny z hlediska vlivu záměrů na 
 lokality NATURA. 
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- omezení využití území z hlediska umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa: 
 Veškeré nově navrhované stavby budou umístěny minimálně 25 m od hranice pozemků 
 určených k plnění funkcí lesa. 
 
- ochrany půdního fondu: Rozvojové plochy, vymezené ÚP Bochov jsou vyhodnoceny 
 v rozsahu stanoveném zákonem 334/1992 Sb., v platném znění a ve struktuře odpovídající 
 prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu. 
 
 
ÚP Bochov dále akceptuje omezení území, vyplývající z ÚAP z hlediska ochrany památek, přírody a 
krajiny, horního zákona a staveb dopravní a technické infrastruktury. 
 
 
Stanoviska dotčených orgánů obdržená ve lhůtě dle § 50 odst. 2 stavebního zákona – viz vložená 
tabulka č. 1a. 
 
Stanoviska dotčených orgánů obdržená dle § 50 odst.2 stavebního zákona v prodloužené lhůtě viz 
vložená tabulka č. 1b. 
 
Stanoviska dotčených orgánů obdržená po vypršení lhůty dle § 50 odst.2 stavebního zákona – viz 
vložená tabulka č. 1c. 
 
Připomínky oprávněných investorů obdržené dle § 50 odst.3 stavebního zákona – viz vložená tabulka 
č. 1d. 
 
Připomínky veřejnosti obdržené dle § 50 odst.3 stavebního zákona – viz vložená tabulka č. 1e. 
 
Připomínky obdržené po vypršení lhůty dle § 50 odst.3 stavebního zákona – viz vloná tabulka č. 1f. 
. 
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3   Náležitosti vyplývající z §53 odst. 4a) až 4d) a 5a) až 5f) stavebního zákona. 
 

3a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odst. 4   
 
 Bude doplněno pořizovatelem. 
 

3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně vlivů na životní prostředí 
 
3b 1) Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v 
rozboru udržitelného rozvoje. 

 
 Na základě ÚAP a průzkumů a rozborů stavu a vývoje území byla vyhodnocena vyváženost 
územních podmínek pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území, a to jak v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, tak i v porovnání mezi nimi. 
 
 Priority a zásady celkové koncepce rozvoje území města Bochov jsou v Návrhu ÚP stanoveny ve 
snaze k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území, pro 
hospodářský rozvoj a pro příznivé životní prostředí následovně: 
 
Příznivé životní prostředí: 
 
 Z rozboru udržitelného rozvoje území vypracovaného v rámci ÚAP ORP Karlovy Vary (2010) a dále 
z doplňujících průzkumů a rozborů (2011) vyplývá, že území správního obvodu města Bochova se vyznačuje 
velmi vysokou hodnotou přírodního prostředí. Dle hodnoty koeficientu ekologické stability (KES), který je 
poměrem ekologicky stabilních ploch (zejm. lesy, rybníky, mokřady, louky) k nestabilním (zejm. orná půda, 
urbanizované plochy), se jedná o vcelku vyváženou krajinu, ve které jsou technické objekty relativně v 
souladu s dochovanými přírodními strukturami. Jde o území s velkým podílem přírodních nebo přírodě 
blízkých ploch. V oblasti jsou zastoupeny téměř všechny úrovně chráněných území (CHKO Slavkovský les, 
PO Doupovské hory, evropsky významné lokality, CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, VKP, ÚSES, 
maloplošná chráněná území).  
 
 Celé území je krajinou pozdně středověké kolonizace, a to převážně lesozemědělskou, což 
odpovídá členitosti jejího reliéfu s majoritním podílem vrchovin, které jsou doplněny výraznými dominantami 
v podobě izolovaných kuželů a sopečných pohoří. Krajina je vzhledem k hydrologii území doplněna 
rybničními – vodními, vlhkými stanovišti v rámci celého Bochova. 
 
 Zvlněný reliéf s velmi malými a dochovanými sídly je pro dané území velmi typický. Výjimku tvoří 
samotná obec Bochov, která se od ostatních sídel odlišuje svým prostorovým a architektonickým výrazem. 
Její urbanistická struktura je rozdělena hlavním dopravním tahem I/6 na jižní a severní část, jež je podpořena 
i původním vojenským prostorem a PO Doupovské hory. Tato komunikace je z hlediska životního prostředí i 
stávajícím zásadním problémem zatížení území v důsledku jejího významu a tedy i výrazných přepravních 
kapacit tahu Praha-Karlovy Vary a dále.  
 Základním cílem Návrhu ÚP Bochov je zachovávání přírodních krajinných prvků a trendů v 
souvislosti s neprogresivním rozvojem regionu. Návrh ÚP se i tak významně dotýká některých charakteristik, 
které se podílejí na příznivém životním prostředí v území, a to jak pozitivně (např. právě převedení dopravy 
ze silnice I/6 na novou D6 vedenou mimo zástavbu Bochova), tak i negativně. Z vyhodnocení SEA vyplývá, 
že návrh ÚP Bochov má celkově mírný negativní vliv na vybrané složky životního prostředí, jako je půda 
(zábory zejména plochami nové dopravní infrastruktury), biota (flóra a fauna, ÚSES, EVL, příp. biologická 
rozmanitost, fragmentace, migrace), krajinný ráz (prostupnost krajiny a krajinné dominanty – např. vymezení 
prostoru pro umístění větrných elektráren v oblasti Mirotického vrchu), vodní prostředí (možné ovlivnění 
retence aj.), hluková zátěž. Pro eliminaci, minimalizaci, zmírnění nebo kompenzaci těchto negativních vlivů 
byla v SEA navržena adekvátní opatření. Za předpokladu jejich dodržení, respektování regulativů 
rozvojových ploch a dodržování příslušných právních předpisů lze říci, že návrh ÚP Bochov zachová 
podmínky pro příznivé životní prostředí. 
 
 Z environmentálního hlediska je žádoucí rozvoj kolem nejsilnějších urbanistických pólů řešeného 
území, jelikož ostatní malá sídla jsou pro intenzivní rozvoj irelevantní. Nesplňují totiž podmínky pro 
dodatečné související obslužné funkce, které jsou žádoucí. Urbánní, regionální a demograficko-sociální 



 

  36 

trendy tento názor potvrzují. V těchto menších sídlech je proto preferována ochrana krajinného rázu před 
neefektivním urbanizováním oblasti. 
 
 Výrazný vliv na environmentální pilíř představují četné dopravní návrhy, které na jednu stranu 
zefektivňují dopravní infrastrukturu oblasti, čímž posilují i dostupnost výrobních a dalších (bydlení, rekreace) 
funkcí, což posiluje ekonomickou stabilitu. Ovšem dopravní návrhy v některých případech zasahují do 
přirozených krajinných prvků a tím snižují význam a kvalitu životního prostředí v dané lokalitě (střet s prvky 
ÚSES, VKP – nivy, lesní porosty). 
 
 Další signifikantní jev související s krajinným rázem regionu je záměr výstavby větrných elektráren v 
bývalém muničním skladu v Mirotickém lese. V těchto místech jsou sledovány střety nejen s přírodními 
hodnotami, ale i celkový dopad na krajinný ráz a dále i technologická proveditelnost a efektivita projektu. Z 
environmentálního hlediska nebyla tedy lokalita (studie Střela) doporučená pro tento typ energetických 
zařízení v tomto území. 
 
 Dalším jevem týkající se složky ŽP v souvislosti s Návrhem ÚP je znovuobnovování nefunkčních 
zemědělských či výrobních areálů. Záměry Návrhu ÚP také počítají s obnovou zchátralých a solitérních 
bývalých objektů bydlení. Do tohoto záměru patří také tvorba specifického bydlení v bývalých mlýnech. V 
tomto ohledu je nutno diskutovat střety se stávajícími přírodními prvky a jejich významností pro území, které 
jsou výslednicí zchátraných objektů a jejich okolí. Dále je nutné zvážit, že obnova vyžaduje nutné 
vybudování infrastruktury a napojení na hlavní funkční celky města, nepředstavuje pouze obnovu stavebního 
objetu jako takového, včetně reflexe jejího původního účelu. 
 
 Oblast, díky své velikostí a ekonomické struktuře, netrpí nadprůměrným zatížením škodlivých látek, 
které by vycházely z těžké průmyslové a jiné výrobní činnosti, proto se dá předpokládat, že sledované jevy 
hygieny životního prostředí nejsou rozvojem města ohrožovány, vyjma specifického působení hlavního 
dopravního tahu. 
 
 Celkově má město příznivé územní předpoklady a podmínky pro rozvoj environmentálního pilíře, pro 
zachování přírodních hodnot území, kvality krajiny a jednotlivých složek životního prostředí. 
Hospodářský pilíř 
 
 V rámci ekonomického pilíře lze konstatovat, že město Bochov má do jisté míry, především z 
pohledu trhu práce, omezené podmínky pro ekonomický rozvoj. Lokální nabídka volných pracovních pozic je 
nevyhovující. 
 
 Sektory zemědělství a průmyslu se v území vyskytují v podobné míře cca 19%. Místních 
ekonomických subjektů je v území 448, z toho 349 jsou živnostníci. Důležitým faktem s ohledem na 
ekonomický rozvoj je regionální blízkost Karlových Varů, město Bochov tak nabízí zázemí regionu s 
možností dojížďky do krajského města. Výrazný prostor pro ekonomický rozvoj zůstává v tradičních oborech 
– lehký průmysl a zemědělství a zmiňovaná návaznost na Karlovy Vary (lázeňství, cestovní ruch) dále pak 
rekreační prvky (turistické trasy, krajinný ráz oblasti). 
 
 Návrh ÚP Bochov se snaží, díky dopravnímu řešení, dílčími kroky v oblasti technické infrastruktury a 
dalšími rozvojovými plochami výrobního charakteru, bydlení, občanského vybavení, rekreací, veřejnými 
prostranstvími, rozvoj ekonomického pilíře posilovat. Výrazné změny se odehrávají především v oblasti 
dopravní infrastruktury. V území jsou také v rámci rozvoje alokovány větrné elektrárny v bývalém vojenském 
prostoru v Mirotickém lese. 
 
 Návrh ÚP se snaží vytvořit kompaktní prostor, který kvalitně propojí všechny funkční zóny jak v 
rámci města, tak i za jeho hranice. Tím se snaží zvýšit atraktivnost území např. pro investory, turisty a 
občany. 
 
 Návrh ÚP se snaží podporovat možnosti a příležitosti ekonomického rozvoje a hodnoty území a 
vytváří územní podmínky pro řešení stávajících závad, nepříznivých podmínek a ohrožení různých oblastí 
ekonomického rozvoje, např.: 
 
- koncentrace hlavních ekonomických aktivit ve vymezených rozvojových zónách zajistí ochranu a 
 podmínky nerušeného vývoje přírodních a obytných částí území před negativními vlivy (ochranná 
 pásma, dopravní zátěže aj.); nutno však podotknout, že v rámci města se nevyskytuje natolik silná 
 průmyslová funkce, která by musela být zcela oddělena. 
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- rozvoj hospodářského potenciálu města, spíše tradiční oblastí s kvalitně vybudovanou 
 infrastrukturou a tedy bezproblémovou dostupností i v návaznosti na krajské město; pracovní síla ve 
 spádovém obvodu centra osídlení, se musí nadále opírat od typického zaměření oblasti, to vše v 
 přímých vazbách na silniční síť, odvíjející se od krajinného charakteru území; 
 
- realizace navržených dopravních kroků zefektivňují fungování dopravní infrastruktury,  
 
- navržené úpravy městské dopravní sítě zajistí dobré dopravní napojení jednotlivých funkčních zón, 
 cílem je snadná dostupnost z pohledu celého města; 
 
- kroky v oblasti technické infrastruktury umožní další rozvoj městského útvaru i přilehlých částí, tak 
 aby byly veškeré současné i nové rozvojové plochy zásobovány potřebnými komoditami 
 prostřednictvím kvalitní technické sítě (elektřina, plyn, voda, teplo, telekomunikace, atd.); 
 
Sociální pilíř 
 
 V rámci sociálního pilíře a zajištění soudržnosti společenství obyvatel území lze konstatovat, že 
město Bochov má řadu velmi dobrých a příznivých územních podmínek pro sociální rozvoj, na druhé straně 
však vykazuje několik nepříznivých trendů (index stáří – mírné stárnutí obyvatelstva, problematika trhu práce 
a místní zaměstnanosti). Komplexně se však sociální pilíř jeví jako poměrně vyvážený a bezproblémový 
vzhledem k charakteru, velikosti a vlastnostem území. 
 
- Návrh ÚP Bochov navrhuje stabilizaci vyhovující urbanistické struktury města a zajištění dalšího 
 urbanistického rozvoje v souladu s požadavky na dostatečnou kvalitu života, stabilizace podmínek 
 pro trvalé bydlení a prvků občanské vybavenosti, apod.;  
 
- dá se předpokládat, že Návrh ÚP posiluje sociální pilíř, a to dobrou dostupností výrobních zón, které 
 představují část pracovní funkce ve městě; 
 
- jako konkrétní příklady, jak Návrh ÚP přispívá k vyváženosti sociálního pilíře, podporuje posílení 
 jeho hodnoty a silné stránky a řeší nepříznivé podmínky a odstraňuje hrozby, je možno uvést např.: 
 
- úpravy formy silniční infrastruktury zajistí kvalitní dostupnost ve smyslu zlepšení dostupnosti a 
 charakteru centra osídlení, tím upevní své postavení na své regionální úrovni i s ohledem na 
 dostupnost krajského města; 
 
- návrh ploch bydlení, který stabilizuje počet obyvatel města a není ve střetu s urbánními hodnotami 
 města a je v souladu s infrastrukturou jak technickou, která efektivně poskytuje důležité komodity, 
 tak s infrastrukturou dopravní, která zajistí mobilitu a propojenost služeb a jednotlivých funkčních 
 ploch města; 
 
- využití stávajících stabilizovaných a vyhovujících zařízení občanské vybavenosti, současně se 
 záměry na přestavbu nevyhovujících upadajících objektů – brownfields (Návrh ÚP alokuje větrné 
 elektrárny do prostoru bývalého muničního skladu. Návrhu ÚP počítá s realizací výrobních či 
 zemědělských funkcí do prostorů bývalých zemědělských a průmyslových areálů, či areálů statků - 
 možnost třídírny odpadů, apod.). Navíc je cílem Návrhu ÚP snaha obnovy původní struktury vesnice, 
 tzn., neobydlené domy budou sloužit znovu k tomuto účelu. Ať již v individuální, tak v hromadné 
 formě, ale také půjde o specifické bydlení (bývalé mlýny – to však jen v případech, je-li takové 
 bydlení možné); 
 
- návrh ploch i stabilizace současných prvků občanské vybavenosti pro její rozvoj v odpovídající 
 struktuře, vyplývajících ze stupně hospodářského a sociálního rozvoje pro obyvatelstvo města; 
 
- vhodná lokalizace složek základní vybavenosti zajistí její dostupnost v upřednostnění potřeby trvale 
 bydlícího obyvatelstva; 
 
- zajištění podmínek pro vymezení pěších (v rámci veřejných prostranství) a rekreačních oblastí 
 místního významu; 
 
- zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství 
 slučitelných s účelem veřejných prostranství k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich 
 významem a účelem; 
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- snaha o zlepšení životního prostředí města s pozitivním vlivem na veřejné zdraví a pohodu obyvatel; 
 
 Rozvoj ekonomického i sociálního pilíře se snaží respektovat limity environmentálního pilíře, a také 
především historicky a urbánně cenné plochy uvnitř městského centra. Nutno si uvědomit velikost, charakter 
a populační vlastnosti regionu. Region je závislý na krajské spádové oblasti. V rámci svého prostoru je 
vyžadován neprogresivní vývoj. Ekonomický pilíř sleduje potřeby společnosti a její očekávaný rozvoj v 
zajištění zaměstnání pro místní obyvatelstvo. Sociální pilíř přispívá k regionální stabilizaci důležitých prvků 
občanského vybavení (vzdělávacích, zdravotnické, kulturní, komerční zařízení). Návrhové plochy se snaží 
podpořit uspokojení občanských potřeb všech specifických a majoritních skupin. Zároveň se snaží 
systematicky udržovat kvalitní krajinné a rekreační prvky, tím dále podporovat celý veřejný prostor, jeho 
historickou složku představovanou především silnými urbánními a architektonickými prvky vnitřní části 
města, společně s blízkostí okolního krajinného prostředí. 
 
 

3b 2) Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení 

 
 
3b2.1) Zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území 
 
 Návrh ÚP města Bochov v dostatečné míře eliminuje zjištěné slabé stránky a hrozby a rizika, 
ovlivňující potřeby života současné generace, zejména v následujících oblastech a ohledech:  
 
- navržená urbanistická koncepce rozvoje města omezuje riziko znehodnocení urbánně chráněných 
 oblastí s ohledem na respektování limitů a hodnot území; 
 
- navrhuje řešení k eliminaci střetů a závad v oblasti dopravní infrastruktury, v oblasti nepřiměřených 
 zásahů do chráněných nebo cenných území nebo s rizikem znehodnocení kulturních i civilizačních 
 hodnot území;  
 
- vytváří územní i jiné předpoklady pro rozvoj bydlení, pro rozvoj výrobní sféry – znovuvyužití 
 nefunkčních areálů a služeb i pro rozvoj občanské i technické vybavenosti, čímž vytváří předpoklady 
 pro stabilizaci obyvatelstva; snaží se stabilizovat funkční sektory a navíc posílit a stabilizovat funkci 
 dojížďky k zajištění dostatečné nabídky pracovních příležitostí a pro kvalitní životní podmínky a pro 
 zvyšování životní úrovně obyvatelstva; 
 
- řeší využití opuštěných a zdevastovaných ploch (brownfields) či zemědělských a průmyslových 
 areálů, které mohou představovat hrozbu v sociální a urbánní oblasti, ty by jinak v budoucnu mohly 
 ohrozit dobré a zdravé životní a krajinné prostředí; 
 
3b2.2) Předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích 
 
 Návrh ÚP Bochov v dostatečné míře eliminuje předpokládaná rizika a ohrožení života budoucích 
generací zejména v následujících oblastech a ohledech:  
 
- vytváří podmínky pro stabilizaci obyvatel, jejich příznivou strukturu a sociální soudržnost;  
 
- vytváří podmínky pro udržitelný ekonomický i sociální rozvoj, pro dlouhodobou prosperitu území 
 města;  
- eliminuje možné zhoršení nebo ohrožení životního prostředí a životních podmínek v dlouhodobém 
 horizontu, respektuje environmentální limity a krajinné hodnoty území; 
 
- zajišťuje územní podmínky pro dlouhodobý vyvážený udržitelný rozvoj území, jeho trvalých obyvatel 
 a návštěvníků území; 
 
- vytváří podmínky pro eliminaci rizika ekonomických i přírodních ohrožení obyvatel (bezpečná 
 dopravní a technická infrastruktura, ochrana krajinných a urbánních hodnot); 
 
- zajišťuje udržitelné a efektivní využívání přírodních zdrojů z pohledu jejich zachování i pro budoucí 
 generace. 
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3b 3) Vyhodnocení vyváženosti pilířů 

 
 Udržitelný rozvoj území v současné době nevykazuje výrazné výkyvy jednoho ze tří pilířů, je to dáno 
rozvojem města a jeho základními charakteristikami. Nedochází k zásadním místním ekonomickým tlakům, 
které by mohly jako výsledek generovat negativní tržní jevy, a tím vyhrotit sociální situaci či způsobit výrazné 
environmentální ztráty. Pravdou je, že jistou hrozbu a tedy disproporci představuje velmi vysoká 
nezaměstnanost a nulová nabídky pracovních příležitostí v místě.  
 
 Sociální, environmentální a ekonomický pilíř nedeformuje městské procesy tak, že by mohly 
přestavovat jistou hrozbu a výrazné omezení rozvoje. Technická infrastruktura je stabilizována a rozšířena 
dle potřeb, což vytváří předpoklad k bezproblémovému zabezpečování dodávek důležitých komodit, stejně 
tak obslužnost města dopravní infrastrukturou, která prochází v rámci Návrhu ÚP několika změnami. Tyto 
dopravní kroky je nutné sledovat s ohledem na udržitelnost a ochranu environmentálního pilíře. Důležitým 
prvkem pro sociální oblast je poté přítomnost vnitřní urbánně důležité městské zóny s typickými urbánními a 
architektonickými hodnotami, které hrají důležitou roli pro stabilizaci  a vytváření sociálních vazeb. Pozitivem 
i potenciálem je fakt, že oblast leží z ekonomicko-sociálního hlediska ve výhodné poloze vůči krajskému 
městu (dostupnost turismu, trhu práce, rekreace, volnočasových aktivit, atd.). Za zmínku stojí také rozšíření 
a stabilizace důležitých prvků občanské vybavenosti. 
 
 Návrhem dopravních ploch a koridorů dojde k zefektivnění a optimalizaci silniční dopravy. 
Udržitelnost města jako celku není ohrožena. Ovšem existují jisté hrozby z dlouhodobého horizontu, kterými 
je nutno se ve strategickém rozvoji města zabývat. Jde především o ochranu typických krajinných a 
přírodních hodnot v souvislosti s urbanizováním některých sídel a volné krajiny. Toto rozrůstání není žádáno 
a měly by být preferovány složky ŽP. V environmentální oblasti je poté třeba důsledně sledovat a preferovat 
obnovu zchátralých objektů a areálů v závislosti na kvalitním zachování environmentálních prvků. Důležitým 
tématem je také myšlenka alokace větrných elektráren, které jsou z environmentálního hlediska nežádoucí, 
dále je diskutabilní hledisko technické proveditelnosti a efektivity projektu (max. povolená výše VE versus 
krajinný ráz, rozšiřování letiště Karlovy Vary a jeho ochranných pásem).  
 
 Naopak z hlediska ekonomického je nutno alokovat výrobní funkce, které by zajistily zaměstnání pro 
místní obyvatelstvo. Jelikož situace na trhu práce není pozitivní. Vysoká nezaměstnanost a nulová nabídka 
pracovních příležitostí by mohla vést k sociálním i demografickým problémům, tedy pokračování trendu 
snižování počtu obyvatel a tedy i nenaplnění rozvojových ploch rezidenty se vztahem k místu (uživatelé 
území, rekreanti namísto trvale žijících obyvatel). Výraznou důležitost hraje blízkost důležitého spádového 
uzlu. 
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že realizací záměrů nedojde k výrazným propadům některých z pilířů 
udržitelného rozvoje. Je však nutno sledovat jevy, které mohou vyvolat jistou nestabilitu a pomocí nástrojů a 
kompetence ÚP je reflektovat. Návrh ÚP naznačuje kvalitní směr rozvoje k udržitelnosti celého území v 
dlouhodobém časovém horizontu, na který je ÚP Bochov zpracováván. Udržitelnost bude podpořena 
respektováním navržených opatření ve Vyhodnocení SEA a dalším korigováním naplňování rozvoje v 
konkrétních lokalitách a záměrech. 
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3c) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona  
 
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství doručeno 
pořizovateli dne 31.10.2017 pod č.j. 12710/SÚ/17:  
 

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

podle § 10g a v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

Identifikační údaje: 

Název:          Územní plán Bochov 

Umístění:      kraj: Karlovarský 
                     obec: Bochov 

Pořizovatel koncepce:  
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, 
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary, IČO: 00254657 

Zpracovatel koncepce:  
AF – CITYPLAN s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 
IČO: 47307218 

Zpracovatel vyhodnocení:  
Ing. Pavel Musiol, autorizovaná osoba podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
osvědčení č. j.: 2893/326/OPVŽP/94 ze dne 13.09.1994 
prodloužení autorizace č. j.: 21569/ENV/16 ze dne 28.04.2016 

Další osoby podílející se na zpracování vyhodnocení:  
Ing. Hana Ali, Mgr. Jan Kvasnička, AF – CITYPLAN s. r. o., 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO: 47307218 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na NATURA 2000:  
Mgr. Ondřej Volf, autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i zákona ČNR  
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení autorizace č. j.: 
22756/ENV/15, 1047/630/15 ze dne 01.04.2015 

Průběh posuzování: 
Dne 16.04.2012 bylo Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
jako příslušnému orgánu dle § 22 písm. b) a e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
„krajský úřad“) pořizovatelem předloženo oznámení o návrhu zadání Územního plánu Bochov (č. j. 
SÚ/U203/11/Sko ze dne 12.04.2012). Na základě obsahu návrhu zadání Územního plánu Bochov 
požadoval krajský úřad ve svém stanovisku zn. 1646/ZZ/12 ze dne 14.05.2012 dle § 47 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyhodnocení vlivů Územního plánu Bochov 
na životní prostředí. 

Dne 20.04.2017 obdržel krajský úřad pod č. j. 4120/SÚ/17 oznámení o společném jednání o návrhu 
Územního plánu Bochov a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bylo 
vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí. K tomuto vydal krajský úřad dne 
15.05.2017 souhrnné vyjádření zn. 1454/ZZ/17, ve kterém v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona 
požadoval předložení dalších podkladů nezbytných k vydání stanoviska podle § 10g a v souladu s § 10i 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „stanovisko SEA“). 

Pořizovatel požádal dopisem č. j. 11087/SÚ/17 ze dne 27.09.2017 o vydání stanoviska SEA. Žádost byla 
krajskému úřadu doručena dne 06.10.2017 a její přílohou byly krajským úřadem požadované podklady 
(viz. předchozí odstavec). 

Stanovisko: 

Na základě návrhu Územního plánu Bochov (AF – CITYPLAN s. r. o.,05/2016), Vyhodnocení vlivů 
návrhu územního plánu Bochov na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bylo vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí (Ing. Musiol, 03/2016), Hodnocení vlivů koncepce na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Mgr. Volf, 05/2016) (dále jen „posouzení NATURA 2000“) a podkladů 
dle § 50 odst. 5 stavebního zákona vydává krajský úřad, ve smyslu ustanovení § 10i a dle § 10g zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí 

 



 

  41 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Bochov na životní prostředí,  
za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

1. Územní plán může být uplatněn pouze za předpokladu zohlednění a respektování veškerých 
opatření a doporučení uvedených ve vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (str. 58 – 
119) - jedná se zejména o podmínky úplného vypuštění ploch z územního plánu - BO-VS1, TE-BX1, 
LO-BV1, LO-BX1, LO-BX 2 a plochy pro umístění větrných elektráren, obecně nepodporovat rozvoj 
ploch pro bydlení bez vazby na stávající osídlení – týká se hlavně plochy PE-SV1 a na plochách 
zemědělského půdního fondu se zvýšenou ochranou půdy. Zároveň je požadována redukce až 
extrémně naddimenzované plochy BO-VL 8. 

2. Územní plán bude respektovat veškerá navrhovaná opatření pro předcházení snížení nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 
prostředí uvedených na str. 122 - 126 (kapitola 7.) vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí. 

3. Územní plán bude respektovat opatření k eliminaci a zmírnění vlivů stanovené v posouzení 
NATURA 2000 uvedené na str. 69. 

Odůvodnění: 

Na základě posouzení významu jednotlivých vlivů vyplývá, že návrh Územního plánu Bochov tak, jak je 
předkládán (varianta 1, varianta 2), je v rozporu s cíli ochrany životního prostředí. Územní plán Bochov 
je možné akceptovat pouze za respektování opatření pro eliminaci identifikovaných nebo 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 na životní 
prostředí a posouzení NATURA 2000. Za dodržení stanovených podmínek lze tedy vydat souhlasné 
stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Obecně lze konstatovat, že rozvoj 
ploch se specifickým způsobem využití (např. bydlení, výroba, skladování apod.) bez návaznosti na 
aktuální osídlení, potažmo na systém veřejné infrastruktury, lze označit za nevhodný. Dále nelze 
akceptovat umísťování rozvojových ploch, u kterých není prokázána převaha veřejného zájmu na 
přírodní a biologicky velmi cenné lokality (konflikt s evropsky významnými lokalitami, významnými 
krajinnými prvky, biokoridory apod.) a na plochy zemědělského půdního fondu se zvýšenou ochrannou 
půdy. Respektování výše uvedeného si klade za cíl najít vhodný kompromis mezi úměrným rozvojem 
sídla a respektováním stávajících hodnot v území. 

Upozornění: 

Závěrem upozorňujeme zejména na ustanovení § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona, podle kterého 
musí být součástí odůvodnění územního plánu mimo jiné též sdělení, jak bylo stanovisko k vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé 
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 

Toto stanovisko není rozhodnutím ani závazným stanoviskem podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat. 
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3d) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
 stavebního  zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
 některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

 
Ad 1: 

1.  Územní plán může být uplatněn pouze za předpokladu zohlednění a respektování veškerých 
 opatření a doporučení uvedených ve vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 
 (str. 58 – 119) - jedná se zejména o podmínky úplného vypuštění ploch z územního 
 plánu - BO-VS1, TE-BX1, LO-BV1, LO-BX1, LO-BX 2 a plochy pro umístění větrných 
 elektráren, obecně nepodporovat rozvoj ploch pro bydlení bez vazby na stávající osídlení 
 – týká se hlavně plochy PE-SV1 a na  plochách zemědělského půdního fondu se zvýšenou 
 ochranou půdy. Zároveň je požadována redukce až extrémně naddimenzované plochy BO-
 VL8. 

 
 Vypracování a pořízení územního plánu je komplexním procesem se zapojením multikriteriálních 
názorů a hodnocení. Dává – li stavební zákon příležitost některé záměry obhájit a uvést k tomu závažné 
důvody, je to jednoznačný signál optimalizace procesu pořízení územního plánu. 
  
 Správní území města Bochova je rozsáhlým prostorem náhorní plošiny Tepelské vrchoviny a 
prostorem zcela ojedinělým. Urbanizace území proběhla nucenou (cílenou) formou lokace a všechny 
stávající i zaniklé stavby jsou obrazem urputného procesu přeměny na alespoň zčásti kulturní krajinu. 
 
 Výčet požadovaných redukcí má dvojí měřítko: 
 
 Vypuštění rozsáhlé plochy průmyslové výroby BO-VL8, která měla potenciál ekonomických aktivit, 
které by zásadně změnily kritickou sociodemografickou strukturu města a jeho místních částí a zásadní 
redukce plochy větrných elektráren jsou respektovanými podmínkami a návrh územního plánu je zde 
jednoznačně upraven. 
 
 Jiné měřítko je obnova vodních mlýnů: Zde územní plán nadále obhajuje (již od Zadání) záměr 
obnovy těchto posic. Vodní mlýn vnímáme jako obraz využití vodních zdrojů. Mlýn, jeho náhon a související 
vodní plocha jsou přirozeným obrazem krajiny a nebyl shledán jediný důvod, který by v případě 3 posic 
obnovy v takto rozsáhlém řešeném území představoval vliv na životní prostředí. Vodní plochy i náhony jsou 
dodnes zcela či morfologií terénu zachovány a jejich posice se tedy – na dnešním obrazu kvality životního 
prostředí – přirozeně podílí.  
 Obdobně je to u dalších stop historického vývoje – bývalého vojenského lágru BO-VS1 či 
zemědělské usedlosti TE-BX1. Pokud je zde shledána spontánní rozvoj vegetace, svědčí to o mimořádní 
schopnosti přirozené reprodukce přírodních a krajinných procesů. V obou případech nejsou tyto plochy 
jedinečné, jsou součástí krajiny a jejich využití není vůči krajině z hlediska biodiverzity deficitní. 
 V návrhu ÚP jsou nadále zachovány rozvojové plochy, které reagují na stav = skutečnost, že zde 
objekty tohoto určení již existuji: LO-BV1 a LO-BX1.  Jedná se v obou případech o racionální přístup 
k dalším řízením stavebního zákona. Nicméně v obou případech lze z dalšího procesu pořízení ÚP tyto 
plochy odebrat. 
 
BO-VS1 - požadavek nezohledněn: 
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Závažný důvod, proč nebyl  požadavek zohledněn: 
- jedná se o bývalý vojenský areál a zajatecký lágr, 
- plocha je v zastavěném území, 
- nejedná se o  novotvar, naopak o historický areál, 
- plocha v platném (předchozím) územním plánu, 
- kompenzace vůči zcela vypuštěné ploše BO-VL8, 
- plocha je mimo zemědělský půdní fond.  
 
TE-BX1 – požadavek nezohledněn: 

 
Závažný důvod, proč nebyl  požadavek zohledněn: 
Plocha je ponechána dle nastavené urbanistické koncepce, která připouští obnovu posic původních 
zemědělských usedlostí - požadovaný návrat k původní struktuře kulturní krajiny. 
Důvody: 
- plocha je umístěna na místě zaniklé zemědělské usedlosti a to jako základna pro pastevní využití 
 trvalých travních porostů, 
- plocha je mimo údolní nivu, 
- plocha je dobře přístupná po stávajících účelových komunikacích. 
 
LO-BV1 – požadavek nezohledněn: 

 
Závažný důvod, proč nebyl  požadavek zohledněn: 
 
Plocha LO-BV1 je zahradou a sadem stávajícího domu, tak je v současné době využívána. Vůči navazující 
vodní ploše se jedná o atraktivní území, které je připojeno na stávající silniční síť a je pokračováním dílčích 
ploch, které i v navazujícím území Dlouhé Lomnice do mělké údolní nivy zasahují. Zastavitelná plocha 
navazuje na severozápadní ukončení zastavěného území Dlouhé Lomnice.  
 
 
 
LO-BX1 - požadavek nezohledněn: 
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Závažný důvod, proč nebyl  požadavek zohledněn: 
Plocha ponechána – jedná se o stávající soubor staveb, které jsou tímto ÚP legalizovány. Stavby tam tedy 
již stojí a dost obtížně budou odstranitelné. 
Plocha je korigována z důvodu uplatnění koridoru dopravní infrastruktury pro umístění přeložky silnice I/20, 
území tak jako tak  bude urbanizováno křižovatkou dnešní silnice Bochov - Žalmanov    

 
Obr.: Náhled skutečného stavu zastavitelné plochy LO-BX1 
 
LO-BX2 Požadavek respektován, plocha vypuštěna. 

  
Redukce plochy BO-VL8 - požadavek respektován 
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 Plocha BO-VL8 je zcela vypuštěna. 

 
 
Plocha pro umístění větrných elektráren - požadavek respektován - plocha je zásadním způsobem 
redukována, požadována je územní studie. 

 
 Redukovaná plocha je vložena mezi stávající lom Číhaná a připravovaný lom stavebního kamene 
(prognózní plocha těžby stavebního kamen), využívá území bez omezené letového provozu a je přístupná 
po stávajících komunikacích bývalého armádního areálu.   
 

 
Prostor VE v dokumentaci pro společné jednání 
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Redukovaná plocha větrných elektráren 
 
PE-SV1 (plochy bez vazby na bydlení) - požadavek nezohledněn: 

 

 
Závažný důvod, proč nebyl  požadavek zohledněn: 
 
Plocha ponechána z důvodu urbanistické koncepce – postupné obnovy zaniklé místní části Pěčkovice. 
Územní plán sleduje záměr zobrazit – propojit historické stopy vývoje krajiny (viz výše vodní mlýny). Dílčí 
rozvoj zaniklého sídla Pečkovice je toho obrazem. Rozhodující část zaniklé obce je rozvinutou přírodní 
plochou (proto lokální biocentrum), nicméně stávající plochy rekreace (RI) a navržená plocha PE-SV1 
dodávají zaniklé obci důstojný pocit přežití – piety a úcty zaniklým generacím.  
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2.  Územní plán bude respektovat veškerá navrhovaná opatření pro předcházení snížení nebo 
 kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 
 prostředí uvedených na str. 122 - 126 (kapitola 7.) vyhodnocení vlivů územního plánu na 
 životní prostředí. 

 
Ad: 

POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI 
VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
Komentář projektanta: 
 
Opatření zahrnutá v návrhu ÚP Bochov – výčet opatření, uplatněných v návrhu ÚP Bochov – rozsah 
upravené dokumentace po společném jednání je v tomto smyslu zachován. 
 
Navržená opatření ke snížení dočasných negativních vlivů na životní prostředí: 
 

Doporučená opatření pro zmírnění dočasných negativních vlivů jsou členěna podle jednotlivých složek 
prostředí, jež mohou být potenciálně ovlivněny. Základním předpokladem navržených opatření je, že k 
dočasným vlivům může, v případě posouzení funkčního využití zastavitelných a přestavbových ploch, 
docházet zejména v době výstavby a realizace objektů a technologií naplňujících funkční využití 
těchto ploch. 

 
Komentář projektanta: 
Nejedná se tedy o problematiku využití území jako takového, ale zejména o ochranu území při realizaci 
konkrétní zástavby. Tato opatření jsou tedy dočasná a dotčené orgány je mohou uplatnit v rámci územních a 
stavebních řízení. 
 

Ovzduší 
Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu zemních 
prací. V průběhu prací je dále doporučováno přísné dodržování opatření ke snížení prašnosti – omývání 
vozidel, postřik komunikací, zabezpečení nákladních vozidel při transportu zeminy a jiných materiálů 
způsobujících prašnost atd. Při výstavbě se minimalizují zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude prováděno skrápění 
příslušných stavebních ploch. 
 
Voda 
Všechny mechanizační prostředky, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Stání vozidel a mechanismů musí být 
na zabezpečených zpevněných plochách. V případě používání dalších látek závadných povrchovým nebo 
podzemním vodám musí manipulace s nimi probíhat v prostorách a na plochách dostatečně zabezpečených 
proti jakýmkoliv únikům (odtok, splach, vsak atd.). 
V případě výstavby v bezprostřední blízkosti vodních toků nebo vodních ploch bude postupováno tak, aby 
nebyla narušena funkce daného významného krajinného prvku (toky, rybníky, mokřady aj.), obecně pak 
ohrožena kvalita povrchových i podzemních vod (OP vodních zdrojů). 
 
Půda 
Při realizaci využití území podle návrhu ÚP Bochov by mělo být preferováno stavební a technické řešení, 
které bude minimalizovat zábory ZPF, zejména s vyšším stupněm ochrany, když navrhované plochy v 
návrhu ÚP Bochov umístěné na zemědělské půdě jsou jednoznačně limitovány souhlasem orgánu ochrany 
zemědělské půdy k záborům ZPF zejména v I. a II. třídě ochrany pro jejich převedením do zastavitelných 
ploch města nebo sídel. Výkopové zeminy budou v co největší míře využity přímo na staveništích (pro 
terénní úpravy, násypy, podsypy atd.). 
Sejmutá ornice bude deponována zvlášť, bude zabezpečena proti ztrátám a znehodnocení a bude využita 
podle pokynů příslušného orgánu ochrany ZPF a stavebního úřadu. Případný přebytek výkopových zemin 
bude v maximální míře využit na okolních stavbách (nutno zajistit dostatečnou koordinaci), případně pro jiné 
účely a potřeby města. Pokud zemina nebude moci být využita (např. z hlediska obsahu vybraných 
sledovaných parametrů), bude s ní nakládáno odpovídajícím způsobem podle platné legislativy. Při výstavbě 
musí být realizována a dodržována opatření proti havarijní kontaminaci půdy závadnými látkami. 
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Krajina, ekosystémy 

Budou respektována ochranná pásma, ochranné podmínky a předměty ochrany prvků ÚSES,VKP, EVL, PO, 
CHKO i dalších přírodních prvků a to nejen během výstavby. Při výstavbě budou minimalizovány zásahy do 
zeleně (stávající zeleň bude dostatečně ochráněna proti poškození podle příslušných předpisů). 
Navrhovanými opatřeními je sledováno významné posílení ploch zeleně a ploch přírodního charakteru (mj. 
břehové a doprovodné porosty, posílení skladebných segmentů ÚSES, izolační a ochranná zeleň, zeleň na 
veřejných prostranstvích, ochranné pásmo lesa atd.) 
 
Hluková situace 
Proces výstavby jednotlivých záměrů bude technicky a organizačně zajištěn tak, aby v maximální míře 
omezil hlučnost šířící se ze stavenišť a dopravních tras do okolí a omezil možnost narušení faktorů pohody, 
a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 
Podmínkou realizace stavebních objektů je dodržení limitů akustického tlaku pro výstavbu definovaných v 
příslušných předpisech, případně konkrétně stanovené limity požadované příslušnou hygienickou stanicí. V 
případě zvýšených hlukových limitů realizovat dostatečná protihluková opatření, např. zemní valy s vysokou 
a střední zelení – stromové a keřové patro pokud možno s celoroční funkcí. 
 
Odpady 
Odpady vznikající v souvislosti s výstavbou je povinen původce (stavební firma) tyto odpady třídit a zajistit 
jejich likvidaci odpovídajícím způsobem (zpravidla smlouvou s odbornou firmou zajišťující sběr, odvoz a 
případnou jejich likvidaci podle platných právních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, příslušné prováděcí vyhlášky). Případně vzniklé černé skládky stavebního odpadu musí 
být zneškodněny původcem do stanovené lhůty příslušným úřadem. 

 
Komentář projektanta: 
 Tento poměrně rozsáhlý text je ponechán v Odůvodnění územního plánu, jedná se v podstatě o 
podmínky, které nelze ve výrokové části ÚP Bochov uplatnit jak pro jejich podstatu – podmínky pro realizaci 
stav, nikoli umístění staveb – a dále pro svoji podrobnost, která účelu územního plánu neodpovídá. Přesto 
jsou tyto podmínky součástí závěru SEA a Krajský úřad se s nimi ztotožnil. Jsou tedy platformou pro 
podmínky dotřených orgánů, které s odvoláním na proces SEA mohou v dalších řízeních uplatnit. 
 

Z opatření, která nelze uplatnit v úrovni návrhu územního plánu a bylo by je možné uplatňovat v 
územním a stavebním řízení se mj. doporučuje: 
-  vyloučit průjezdy těžké techniky (stavební stroje apod.) a dopravy přes město, zejména kolem 
 zástavby pro trvalé bydlení a občanské vybavenosti (školy, zdravotní zařízení apod.), 
-  preferovat výběr technologií s moderním způsobem využití materiálů, surovin a energie, tzv.„čisté 
 technologie“, tj. s minimem odpadů (recyklace, využití druhotných surovin) a dalšího ovlivnění 
 životního prostředí (emise, hluk, světelné znečištění včetně tzv. „fleší“ – nepoužívání odrazných 
 lesklých ploch atd.), 
-  využít dostupných prostředků pro zajištění trvalého pořádku, čistoty provozů výroby a služeb a 
 celého okolí s důrazem na estetické hledisko celého území (ošetřované a udržované plochy s 
 parkovou úpravou, udržovaná zeleň atd.), 
-  vytvářet podmínky pro začlenění části území s výsadbou zeleně do navazujících ekosystémů, ke 
 zlepšení krajinného rázu a současně k vytváření faktorů pohody, např. podporou funkce ochranné a 
 izolační zeleně, využití všech reálně možných způsobů pro kompenzaci snížené retence lokality 
 (značný podíl zpevněných ploch – vsakování na vlastním pozemku, event. Umístění akumulačních - 
 retenčních nádrží - rybníčků 

 
Komentář projektanta: 
 Identické hodnocení jako předchozího textu, výše citovaná opatření jsou zpřesněním výše 
uvedených obecných opatření. Zvýrazněný text – opět požadavky pro následná územní a stavební řízení. 
 
Navrhovaná opatření k možné prevenci vzniku, minimalizaci eliminaci a případné kompenzaci 
dlouhodobých negativních vlivů na životní prostředí 
 

Doporučená opatření k prevenci vzniku, minimalizaci, případně ke kompenzaci potenciálních negativních 
vlivů na stanovené složky prostředí jsou definovány nejčastěji v podobě podmínek pro realizaci daných 
funkčních využití podle jednotlivých lokalit, jež s sebou nesou specifické podmínky dotčeného území. 
Doporučovaná opatření vychází ze skutečnosti, že navrhované plochy v návrhu ÚP Bochov umístěné na 
zemědělské půdě jsou jednoznačně limitovány souhlasem orgánu ochrany zemědělské půdy k záborům ZPF 
zejména v I. a II. třídě ochrany pro jejich převedením do zastavitelných ploch města nebo sídla. 
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Pro minimalizaci a prevenci vzniku negativních vlivů na sledované složky prostředí je předpokládáno, že 

budou prioritně dodržovány beze zbytku všechny právní předpisy a jimi stanovené limity nebo ochranné 
podmínky. V posuzované oblasti se jedná především o dodržení imisních limitů pro ochranu zdraví, pro 
ochranu vegetace a ekosystémů, pro ochranu vod a půdy jak zemědělské, tak i lesní, ochranu přírody a 
krajiny a dodržování limitní hodnoty akustického tlaku pro dané prostředí. Veškerá nová výstavba by měla co 
nejméně narušovat krajinný ráz a měla by respektovat měřítko a harmonické vztahy v krajině. 

 
Komentář projektanta: 
 Opět obecný předpoklad dodržování relevantních právních předpisů. To současně znamená, že při 
vzniku černých staveb by mělo být zásadně požadováno jejich odstranění, nikoli následná (i když sankční) 
legalizace. 
 Požadavek na ochranu krajinného rázu, měřítko a harmonické vztahy v krajině jsou obecných 
požadavkem §18 a 19 stavebního zákona a rozvoj území jako takový je na tomto založen a odůvodněn.  
 

Kromě konkrétních podmínek využití jednotlivých návrhových ploch jsou pro celé řešené území nepřípustné 
tyto funkce a jevy: 
- skladování toxického odpadu 
- výroby a technologie znečišťující povrchové a podzemní vody 
Pro zastavěné a zastavitelné území jsou dále nepřípustné: 
- výroby a technologie, u nichž škodlivé účinky (hluk, emise, prašnost, světelné znečištění, vibrace 
 apod.) by mohly přesahovat hranice areálu a mohly by způsobovat narušení faktorů pohody 
Pro stávající a navrhované území s obytnou funkcí jsou dále nepřípustné: 
- hlukové zátěže přesahující hygienické limity v daném čase pro obytné území a navazující provozy,
 výroby a technologie obtěžující zápachem a emisemi či jinými škodlivými účinky obytnou funkci a 
 navazující prostory na okolních či dalších pozemcích, 
- aktivity s předpokladem velkého obratu zboží, materiálů apod. s potřebou časté dopravní obsluhy 
 (nejen kamióny), 
- jakékoliv aktivity, které přímo nesouvisejí s obsluhou a funkcí obytného a navazujícího území a 
 mohly by přímo nebo nepřímo snížit hodnotu tohoto území. 

 
Komentář projektanta: 
 Tyto podmínky jsou přeneseny jako společné požadavky ploch s rozdílným způsobem využití a jsou 
uvedeny v úvodu kapitoly 1f) výrokové části ÚP Bochov s odkazem na podmínky, vyplývající z procesu SEA. 
 

Zvláštní podmínky na využití území: 
-  Navrhované plochy v návrhu ÚP Bochov jsou jednoznačně podmíněny souhlasem orgánu ochrany 
 zemědělské půdy k záborům ZPF zejména v I. a II. třídě ochrany pro jejich převedení do 
 zastavitelných ploch města. 
-  Výstavba v ochranných pásmech komunikací a liniových staveb technické infrastruktury podléhá 
 stanoviskům správců komunikací a zařízení. 
-  Kolem všech vodotečí a vodních je nutno zachovat volný a nezastavěný pruh ochranného pásma ve 
 vzdál. min. 6 m od břehové čáry (viz ÚAP) pro výkon správy vodních toků. Výjimky může v 
 odůvodněných případech povolit vodohospodářský orgán. U biokoridorů ÚSES je to pak min. 10 m 
 od břehové čáry, doporučuje se i větší vzdálenost podle místních podmínek, jsou zde však možné 
 zdravotně rekreační aktivity (ZRA) bez vlivu na přírodní ekosystémy. 
-  Respektovat podmínky vyplývající z území s archeologickými nálezy (ÚAN I. - III.). 
-  Respektovat podmínky zonace CHKO Slavkovský les, Evropsky významných lokalit a Ptačíoblasti 
 Doupovské hory (NATURA 2000), skladebných částí ÚSES - regionální i lokální systém vymezených 
 skladebných segmentů, obligatorní i registrované významné krajinné prvky, památné stromy, 
 unikátní krajinné typy 5M7, 5L7, 5M15, 5L15 a 5M16 a evidované mokřady KÚKK. 
-  Respektovat podmínky CHOPAV, ochranná pásma vodních zdrojů, zařízení ČHMÚ, přírodních 
 léčivých a minerálních zdrojů (zde II.B Karlových Varů), OP vodní nádrže Žlutice (zde II. stupeň) a 
 záplavová území Q100 a aktivní zónu záplavového území. 

 
Komentář projektanta: 
 Jedná se o výčet limitů využití území, které jsou rozhodující pro proces SEA. Obecně platí, že 
zobrazené limity využití území (viz koordinační výkres), jsou výstupem aplikace jiných relevantních právních 
předpisů a tyto budou v principu působnosti dotřených orgánů při běžné praxi rozhodování v územ 
uplatňovány. 
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Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití (návrhové plochy) jsou ke zmírňování vlivů na životní 

prostředí a ve své podstatě i jako částečná kompenzace doporučována opatření uvedená dle jednotlivých 
skupin návrhových ploch podrobně v kap. 6 včetně uvedení doporučení o případné neakceptaci plochy v 
návrhu ÚP Bochov. 

 
Komentář projektanta: 
 Zde jsou nepřímo ve smyslu stanoviska krajského úřadu přeneseny další požadavky SEA na ÚP 
Bochov. Tyto podmínky jsou zapracovány – viz kapitola „Udržitelný rozvoj“ tohoto Odůvodnění. 
 Upravený ÚP Bochov akceptuje požadavek na uplatnění ochranné zeleně - s výjimkou vypuštění 
ochranné zeleně v m.č. Dlouhá Lomnice, Herstošice a Nové Kounice, kde se jedná o nesouhlas dotčeného 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 
 

3.  Územní plán bude respektovat opatření k eliminaci a zmírnění vlivů stanovené v posouzení 
 NATURA 2000 uvedené na str. 69. 

 
Ad 1: Migrační propustnost 

Zajištění migrační propustnosti v problematických úsecích silniční dopravní infrastruktury je spojeno 
zejména s veřejně prospěšnými stavbami přebíranými ze ZÚR Karlovarského kraje (dálnice D6, přeložka 
silnice I/20, aj.). Vložena podmínka pro koridory dopravní a technické infrastruktury, aby v navazujících 
fázích projektové přípravy jednotlivých staveb bylo zajištěno takové technické řešení, které zaručí mj. 
vyloučení významného negativního vlivu migrační nepropustnosti u dotčených předmětů ochrany. 
 
 Podmínka zajištění propustnosti je uvedena v kapitole 1f5) výrokové části ÚP Bochov.  
 
Ad 2: Minimalizace plošných záborů 

Plocha DK-I/20 byla změněna na neprůhledný koridor dopravní infrastruktury pro veřejně 
prospěšnou stavbu přeložky silnice I/20 převzaté v rozsahu vymezeném v nadřazené dokumentaci kraje 
v souladu s dalšími požadavky dotčených orgánů.  

 
Podmínka estakády je uvedena v kapitole 1f5) výrokové části ÚP Bochov. 
 

Ad 3 Optimalizace 
Plocha BO – DS4 byla v obou variantách změněna na neprůhledný koridor dopravní infrastruktury 

pro veřejně prospěšnou stavbu přeložky silnice II/198 převzaté z nadřazené dokumentace kraje.  
 
Koridor byl zpřesněn tak, aby nezasahoval do vodní plochy a navazujících částí trvalého travního 

porostu se znaky sukcese a eroze půdní vrstvy – viz následující schéma: 
 

 
 
Plocha BO-VL8 z varianty 2 ÚP Bochov byla vypuštěna bez náhrady pro významně negativní vliv, 

který znemožňuje realizaci záměru. 
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3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
 

3e1)  Urbanismus 

 

Východiska: 

 
 Město Bochov a jeho další místní části řešeného území je umístěno v řídce osídleném kraji. Začátky 
novověkého osídlení je spojeno s cíleným zakládáním obcí lokátorem, tedy systémové osídlení s cílem 
zajistit výnos z přírodního potenciálu území. 
 
 Území je – mimo kamenolomů – bez nerostného bohatství, chybí zásadní vodní cesta či jiné stimuly 
rozvoje osídlení. Není tedy divu, že velikost obcí od založení po mapování v 19. století nedoznává 
zásadních rozdílů.  
 
 Obyvatelstvo tedy žilo z potenciálu krajiny. Zemědělská činnost byla vždy na okraji rentability. 
Důvodem jsou klimatické podmínky – Tepelská vrchovina začínající za státní hranicí nevytváří proti 
severozápadními proudění žádné přírodní překážky, což v kombinaci s nadmořskou výškou významně 
omezuje využití zemědělské půdy pro orbu. 
 
 Vlhké klima je příčinou četných mokřadů a vodotečí, čemuž odpovídá četnost vodních ploch. 
 
 Řešené území se nachází na konci Tepelské vysočiny a přechází do několika zcela odlišných 
krajinných typů –  Doupovských hor,  Slavkovského lesa a nížinné krajiny Podbořanska. 
 Současná velikost správního území je administrativním produktem dělení jednotlivých katastrů (a 
obcí) mezi městské útvary Lubenec, Žlutice, Toužim, Bečov nad Teplou a (dříve) Doupov. Shodný krajinný 
ráz a podmínky osídlení tak pokračují i do sousedních územních jednotek. 
 
 Specifickou posici v krajině má město Bochov, ležící na historické trase ze Středních Čech do 
Podkrušnohoří (Loket, Sokolov), čedičové vrcholy Zbořený hrad a Zámecký vrch  (Schlossberg) pak 
představovaly optimální podmínky pro vznik opevněných strážních hradů.  Město stabilizovalo svůj význam v 
19. Století, byly zde lokalizovány výrobní podniky, později přivedena železnice, jejíž současná konečná 
stanice v Bochově měla dále pokračovat do údolí Teplé. 
 
 Pro město Bochov a řešené území je v současnosti rozhodující jeho posice na silnici I/6 a odbočení 
prostřednictvím silnic II. třídy do Bečova nad Teplou a  Toužimi. Řešené území sousedí s vojenským 
újezdem Hradiště, předpokládané uvolňování prostoru pak nabízí řešenému území komerční prostor pro 
nástup do unikátního prostředí Doupovských hor. 
 
 Vysoká ekologická stabilita řešeného území je legislativně chráněna – část území se nachází v 
CHKO Slavkovský les, v území jsou lokalizovány plochy NATURA. Jedinou zásadní změnou v řešeném 
území jsou připravované změny na silniční síti -  výstavba dálnice D6, nová trasa silnice I/20 Karlovy Vary – 
Plzeň. 
 
 Území je od dalších ploch Tepelské vysočiny odděleno hlubokým údolím Střely, která v jižní části 
území spolu s vodní nádrží Žlutice představuje limit využití krajiny ve prospěch vodních zdrojů. 
 
 Územím procházejí dálkové energetické trasy VVN elektro a VVTL plynovodu. Část území je 
omezena ochrannými pásmy a limity souvisejícími s letovým provozem – letištěm Olšová Vrata (KV).  
 
Silniční doprava 
 
 Základní dopravní systém řešeného území je tvořen silnicemi I. a  II. tříd, v zastavěném území 
místními komunikacemi. Dopravní obslužnost území je doplňkově řešena silnicemi III. tříd, které propojují 
jednotlivá sídla. 
 
 Z hlediska širších vztahů je řešené území dopravně napojeno silnicí I/6 (mezinárodní tah E48), která 
tvoří spojnici Praha ↔ Karlovy Vary ↔ Cheb ↔ státní hranice s Německem. Jedná se tedy o jedno z 
nejvýznamnějších dopravních propojení České republiky s Německem. Tento fakt má pro řešené území 
negativní dopad v podobě značného podílu tranzitní nákladní dopravy, která řešeným územím pouze 
projíždí. Na druhou stranu je území kvalitně napojeno na silniční tah, což může umožnit další rozvoj území. 
Intenzita dopravy na silnici I/6 již delší dobu atakuje její kapacitu a proto je připravován projekt přestavby 
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(náhrady) silnice I/6 na dálnicí D6. Průchod silnice I/6 řešeným územím je i dopravně bezpečnostním 
problémem, který zároveň i omezuje rozvoj území. Tato silnice ve správě Ředitelství silnic a dálnic je 
dlouhodobě připravována na kompletní přestavbu na dálnici tak, aby z Prahy až do Chebu (křižovatka se 
silnicí I/21 směr Vojtanov) byla zařazena do kategorie dálnic a rychlostních komunikací.  
 
 Trasa dálnice D6 je v řešeném území řešena invariantě. Dle plánu výstavby ŘSD je v řešeném 
území dálnice D6 projekčně a investorsky připravována ve dvou samostatných stavbách (Žalmanov – 
Knínice a Žalmanov – Olšová Vrata). Oba úseky mají společný bod západně od plánované MÚK Bochov. 
Oba řešené úseky přesahují řešené území. Vzhledem k tomu, že jednotlivé úseky jsou připravovány jako 
samostatné stavby, je řešeno i provizorní napojení na stávající trasu I/6. V řešeném území jsou tyto 
provizorní přejezdy řešeny na styku obou staveb, tj. západně od MÚK Bochov. Součástí této stavby jsou i 
přeložky silnic nižších tříd. Stávající silnice I/6 bude po zprovoznění D6 přeřazena do kategorie II. tříd – 
II/606. V době zpracování návrhu ÚP Bochov jsou oba úseky dálnice D6 projekčně zpracovány v 
podrobnosti pro vydání územního rozhodnutí. Zákres do výkresové části ÚP je proveden dle těchto 
dokumentací. 
 
 Nově bude územím vedena silnice I/20, která v současném stavu je napojena na D6 na západě od 
Karlových Varů v MÚK Jenišov. Jedná se o velice dopravně významnou spojnici Karlovy Vary ↔ Plzeň ↔ 
České Budějovice. Silnice je využívána i pro nadregionální vztahy, které územím pouze projíždějí. Nová 
přeložka silnice I/20 nahrazuje stávající nevyhovující úsek, který prochází městem Karlovy Vary (městská 
část Doubí) a dále směrem až k městu Toužim má silnice I/20 úseky s nevyhovujícími směrovými parametry. 
Nově navržená přeložka začíná v prostoru severně od města Toužim (mimo řešené území) a je ukončena 
MÚK s D6 u Žalmanova (mimo řešené území). V řešeném území jsou navrženy křižovatky se silnicí II/208 u 
Německého Chloumku (částečně MÚK) a se silnicí III/20812 (úrovňová křižovatka) u Dlouhé Lomnice.  
 
 Vedení silnic II. třídy je z hlediska širších vztahů k řešenému území v podstatě stabilizované, návrhy 
na změny směrového vedení jsou navrženy zejména v návaznosti na výstavbu silnic D6 a I/20. Do kategorie 
silnic II. tříd bude po zprovoznění dálnice D6 zařazena stávající silnice I/6 → II/606, která bude sloužit 
převážně pro obsluhu území s minimálním podílem tranzitní dopravy. Úprava silnic III. třídy není z hlediska 
širších vztahů k řešenému území navrhována. 
 
 Rámci návrhu územního plánu jsou zachovány stávající přístupové trasy do vojenského újezdu 
Hradiště. Jedná se o silnice III. tříd III/00613 (Těšetice) a částečně i III/ 00625a (Hradiště). Obě silnice jsou 
zachovány, jejich směrové a výškové řešení není upraveno – není tedy navržen nárok na zábor pozemků. 
 
 Z hlediska širších vztahů považujeme za potřebné zmínit ještě propojení mezi místní částí Polom a 
kostelem Skoky (mimo řešené území), který má pro automobilovou dopravu jedinou přístupovou 
nezpevněnou komunikaci z řešeného území – prodloužení silnice III/00624. Dle katastrální mapy je pozemek 
komunikace dostatečně široký, aby zde mohla být vybudována zpevněná jednopruhová komunikace s 
výhybnami. 
 
Železniční doprava  
 
 Na katastrálním území se nachází pouze vlečka, která se od trati č. 161 Bečov na d Teplou ↔ 
Rakovník odpojuje ve stanici Protivec a je ukončena nádražím v Bochově. Jedná se o bývalou železniční 
trať, která byla vyřazena ze sítě Českých drah a byl zde zrušen osobní provoz. Tuto železniční trať 
navrhujeme dále zachovat a udržet ji provozuschopnou. V řešeném území je v souvislosti s výstavbou 
dálnice D6 navržena její částečná přeložka.  
 
 Zavedení osobní dopravy není z hlediska širších vztahů na železniční trati do Bochova zřejmě 
reálné. Cestovní doba do Karlových Var železniční dopravou je výrazně delší (vzdálenost, čas) než 
autobusovou dopravou. 
 
Letecká doprava 
 Přestože se na řešeném území nenachází letiště, je území leteckou dopravou ovlivněno, neboť do 
něj zasahují ochranná pásma leteckého přibližovacího koridoru mezinárodního letiště Karlovy Vary (Olšová 
Vrata). Přistávací koridor dráhy 29 - 11 je v řešeném území veden severně od zastavěného území Bochova 
a nad místní částí Těšetice, které jsou cca 11 km od začátku ochranného pásma na prodloužené vzletové a 
přistávací dráze. Stávající četnost pohybů na letišti (vzlet a přistání) je poměrně malá, letiště má 
zpracovanou studii, která tento počet výrazně navyšuje. Součástí rozvoje letiště je současně i prodloužení 
stávající vzletové a přistávací dráhy a to směrem k řešenému území. Existence ochranného pásma má vliv 
na umisťování výškových staveb v území, jako jsou např. větrné elektrárny. 
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 Nejbližší další mezinárodní letiště jsou Praha – Ruzyně, dále pak v Německu Drážďany, Lipsko, 
Erfurt, Norimberk a Mnichov. Všechna tato letiště jsou z řešeného území dostupná po dálnicích, rychlostních 
komunikacích či silnicích I. tříd. 
 
Cyklistická doprava 
 
 Řešeným územím prochází cyklotrasy, které propojují Karlovy Vary s okolní krajinou a zároveň jsou 
z nich dostupné místní zajímavosti. Stávající cyklotrasy jsou na správním území Bochova vedeny po méně 
významných komunikacích a silnicích. 
Jedná se o následující cyklotrasy: 
- 2288.  Cyklotrasa začíná v Karlových Varech v lázeňské zóně a přes Kolovou vstupuje do řešeného 
  území u Dlouhé Lomnice. Dále je vedena do Bochova, kde se napojuje na cyklotrasu 2233. 
- 2233.  Cyklotrasa začíná severně od řešeného území ve vojenském prostoru napojením na  
  cyklotrasu 2249 a je dále vedena přes Těšetice a Bochov. Řešené území opouští jižně od 
  místní části Polom a je dále vedena na Toužim a Teplou, kde se u kláštera napojuje na další 
  cyklotrasy. 
- 2279.  V řešeném území je vedena pouze krátkým úsekem na jeho východním okraji. V místní části 
  Polom  se napojuje na cyklotrasu 2233 a je vedena dále směrem na Žlutice, kde se napojuje 
  na další cyklotrasy. 
- 2249.  Tato cyklotrasa je řešeným územím vedena na jeho severním okraji po silnici III. třídy  
  III/00625a (Hradiště). Cyklotrasa je vedena z Ostrova a dále přes Dubinu, Žalmanov,  
  Hradiště a dále vojenským prostorem až k obci Valeč, kde je napojena na cyklotrasu 35. 
 
 
Zásobování pitnou vodou 
 
 Obec Bochov nemá plně rozvinutý systém zásobování pitnou vodou. Vodovodní sítí disponují pouze 
místní části Bochov, Dlouhá Lomnice, Sovolusky, Údrč a Kozlov. Ostatní místní části mají zásobování pitnou 
vodou zajištěno převážně formou domovních studní. Zájmovou oblastí procházejí vodovodní sítě 
nadmístního významu, které  zajišťují zlepšení situace v zásobování. Jedná se o Vodovod Kozlov – 
Sovolusky – SV Žlutice (V23), Vodovod Polom – Ratiboř – Knínice – Veselov (V24), Vodovod Bražec – Horní 
Tašovice – Stružná – Žalmanov (V27) a Vodovod Bochov – Dlouhá Lomnice (V28). Územní rozvoj 
předpokládá rekonstrukce stávajících a výstavbu nových sítí, které umožní napojení nových sídel, v souladu 
s Plánem vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje a nadále se stanovenými ochrannými pásmy 
jednotlivých vodních zdrojů a ochrannými pásmy přírodních léčivých zdrojů.   
 
Kanalizace 
 
 Město Bochov disponuje ČOV u které navrhuje územní plán intenzifikaci, tak aby mohly být v plné 
výši zajištěna likvidace odpadních vod na čistírnu svážená ze všech místních částí, které nedisponují 
kanalizací a jsou vybaveny bezodtokými akumulačními jímkami. Současně územní plán navrhuje nahrazení 
SM 10 v Dlouhé Lomnici ČOV AČB 120. V rámci územního rozvoje je kanalizační síť nadále rozvíjena a 
doplňována s cílem zabezpečit co nejširší možnosti odvádění a čištěním odpadních vod a současně 
minimalizovat zátěže přilehlých vodotečí.  
 
Vodní režim v území 
 
 Na území zasahuje CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les. Kvalita a ochrana vody je 
zajišťována na úrovni aktuálně platných zákonů a legislativních opatření.  
 
 Řešeným územím protéká celá řada drobných vodních toků. Z významných je potřeba zmínit 
Lomnický potok a vodní tok Střela, jejichž povodí zasahuje mimo řešené území, tj., kvalita vody a povodňová 
ochrana území je záležitostí nadmístní (ORP Karlovy Vary, Karlovarský kraj). Retenční prostory, chránící 
řešené území před povodněmi jsou vymezeny v oblastech dalších územních jednotek, především Stanovice 
a Žlutice. Územní rozvoj je v souladu se Strategií ochrany před povodněmi Karlovarského kraje a 
stanovenými záplavovými územími.  
 
 V území se nacházejí lokality s přírodními léčivými zdroji, který podmiňuje veškeré investiční  a 
rozvojové záměry a využití území v prostoru dotčeném ochranou přírodních léčivých zdrojů, které musí 
respektovat podmínky týkající se hydrogeologické, právní a ekonomické ochrany kvality a kvantity vod. 
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Zásobování elektrickou energií 
 
 Hlavním uzlovým bodem přenosové soustavy pro oblast Karlovarského kraje je rozvodna Vítkov 
Prostřednictvím vedení VVN 220 kV zajišťuje jak propojení s elektrárenskými zdroji v Tisové a Vřesové tak s 
rozvodnou Přeštice a rozvodnou Hradec u Kadaně.  
 
 Řešeným územím prochází vedení přenosové soustavy VVN 220 KV v trasování Hradec – Vítkov. 
Do stávajícího koridoru tohoto vedení by mělo být z důvodu posílení přenosové schopnosti a spolehlivosti 
energetické soustavy Ústeckého a Karlovarského kraje umístěno vedení přenosové soustavy ZVN 400 kV. 
Realizace záměru se předpokládá okolo roku 2020. V rámci řešeného území dojde podle předpokladů k 
rozšíření stávajícího vymezeného koridoru z 54,0 m na 69,4 m. 
 
Zásobování zemním plynem 
 
 Zásobování plynem je realizováno z jedné VTL/STL regulační stanice o výkonu 1200 m3/h 
prostřednictvím středotlakých plynovodů. Zmíněná regulační stanice je napojena na VTL plynovod Útvina – 
Bochov DN150, který je napojen na VTL plynovod Poutnov – Toužim. 
Z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Karlovarského kraje) je převzat záměr realizace dvou 
VTL plynovodů navazujících na stávající zásobovací rozvod DN150. 
 
Přírodní hodnoty 
 
 V rámci širších vztahů a přírodních hodnot lze konstatovat, že je respektován charakter a podmínky 
ochrany CHKO Slavkovský les, i přírodní hodnoty území s nadregionálním – celorepublikovým významem, 
jako jsou lokality soustavy NATURA2000, unikátní typy krajiny, včetně jejich charakteristik, geologické jevy v 
území (ložiska, dobývací prostory, poddolovaná území), VKP, CHOPAV aj. Dále jsou respektovány přírodní 
hodnoty regionálního významu, např. v podobě regionálních prvků ÚSES, které byly dle požadavku zadání 
upřesněny dle současného stavu území (blíže viz. další kapitola). 
 
 V území byly upřesněny tyto prvky regionálního ÚSES: 
- RC10006  Rybníky u Bražce – U.89/ZÚR 
- RC10007  Údrčské rybníky – U.90/ZÚR 
- RC1136  Chloumek – U.56/ZÚR 
- RC1130  Střela pod Čerťákem – U.63/ZÚR 
- RK1022  Chloumek - Střela pod Čerťákem – U.515/ZÚR 
- RK1023  Střela pod Čerťákem – Údolí Střely – U.516/ZÚR 
- RK1028  Zákruty Střely - Střela pod Čerťákem – U.519/ZÚR 
- RK20012  RK1022 Rybníky u Bražce – U.537/ZÚR 
- RK20014  Údrčské rybníky - Střela pod Čerťákem – U.538/ZÚR 
- RK20018  Údrčské rybníky – RK1022 – U.541/ZÚR 
 
 Do regionálního biokoridoru byly v souladu s metodikou vložena lokální biocentra. 
 

 
Urbanistická koncepce 

 
 Územní plán je vytvořen nad touto vstupní analýzou: 
 
a) rozvoj území musí odpovídat realitě hospodářského potenciálu a stavu společnosti k datu 
 zpracování, tj. 2020, 
 
b) rozvoj musí reflektovat platný územní plán, resp. rozsah jeho urbanizovaného území ( = 
 součet zastavěného území, zastavitelných ploch a to včetně zobrazení změn v zastavěném 
 území, 
 
c) rozvoj území se vymezuje na časový úsek cca 12 – 16 koků. 
 
 Komentář: 
 
Ad a) Územní plán je zpracován na pozadí hospodářských proměn společnosti, projektant disponuje 
 zkušenostmi z období 2012 – 2020: 
- v území se neobjevil podnět na změnu klesajícího hospodářského potenciálu a to i přesto, že město 
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 Bochov disponuje stávajícími i návrhovými plochami pro výrobu a skladování dle paltného územního 
 plánu  
- v území nebylo zjištěno oživení nevýrobní sféry – turistický ruch, lázeňství 
 Ve sledovaném období město Bochov nedisponuje informací, která by avizovala lokalizaci investic 
 do plochy hospodářského parku, který je vymezen v ZÚR před jeho aktualizací č. 1 a zpřesněn 
 v předchozím územním plánu Bochov. 
   
Ad b) S ohledem na výše uvedené nelze novým územní plánem přivodit stav, kdy by město mělo být 
 nositelem výplaty náhrad za vyloučení pozemků ve smyslu ustanovení § 102 stavebního zákona. 
 S odstupem platnosti stávajícího územního plánu se jeví některé rozvojové plochy jako 
 naddimenzované, návrh územního plánu pak reguluje rozsah zástavby etapizací. 
 
Ad c) Časový faktor je logickým orámováním urbanistické koncepce. Zvolený časový interval odpovídá 
 předpokládané realizaci dálnice D6 a naplnění záměrů města zejména v jeho severní  části, které 
 je na tuto změnu trasy silnice Praha – Karlovy Vary – Cheb – SRN vázáno. 
 
 Zapracování výše uvedených podmínek naplňuje rozvojové plochy nad rámec rozumného rozvoje. 
Vychází – li návrh územního plánu dále vstříc některým požadavkům fyzických a právnických osob 
(oprávněně, majitelé pozemků mají právo se změny pozemků dožadovat), dostává se zpracovatel územního 
plánu do pouhého administrátora předem stanovených požadavků. 
 
 Posice zpracovatele přesto není nijak oslabena. Zpracování územního plánu za těchto podmínek je 
výzvou a prověrkou jeho odborné erudice. 
 
 Návrhu územního plánu předcházely doplňující průzkumy a rozbory, jejich závěry pak byly 
promítnuty do návrhu Zadání územního plánu Bochov, který byl – po projednání s dotčenými orgány – přijat 
a schválen bez zásadních změn. 
 
 Elementární výhodou zpracovatele je výchozí stav území, vykazující minimální poškození sídelní 
struktury města Bochova, ostatních místních částí i krajiny. 
 
 Pro tvorbu nového územního plánu  byly zvoleny tyto zásady: 
 
- při vyhodnocení záměrů platí tato posloupnost: přednostně jsou zpracovány záměry města, 
 v ostatních případech má přednost ochrana krajinného rázu a přírodních hodnot před ostatními 
 záměry, 
- ideální dosažitelný cíl je v případě města Bochova nové uspořádání severní části města – 
 rozvojové plochy pro bydlení spojení s rozšířením sportovně rekreačního areálu včetně  břehových 
 porostů Křížového rybníka, prostorová ochrana potenciálu železniční stanice. Dále ochrana volných 
 ploch města, které se nacházejí v místě připojení silnic II. třídy na silnici I/6   - ochrana těchto 
 prostorů před nevhodnou urbanizací.  
- ideální dosažitelný cíl v případě ostatních místních částí je stabilizace jejich jádrových ploch, tzn. 
 vhodná dostavba původní urbanistické struktury, stabilizace veřejného prostoru. 
- místní části Dlouhá Lomnice, Rybničná a možná prostor Javorenského zámku se nacházejí na 
 rozvojové ose Karlovy Vary, Březová, Háje, Kolová z hlediska poptávky po bydlení jako  alternativě 
 krajského města. Územní plán tento jev reflektuje významnými rozvojovými plochami těchto místních 
 částí včetně funkce (bydlení městského typu) a odůvodnění v tomto smyslu. 
 
 K dosažení záměrů územní plán Bochova umožňuje maximální zhodnocení specifických podmínek 
území: možnost výstavby větrných elektráren v redukovaném rozsahu s využitím bývalého armádního areálu 
na Mirotickém vrchu. 
 
 Je podivuhodné, že vůči kvalitě a atraktivitě přírodního prostření je správní území exponováno 
objekty individuální rekreace minimálně. Nový územní plán tyto plochy až na výjimku dále nerozvíjí. Tato 
forma využití území obci nepřináší žádný prospěch. 
 
 Zájmy fyzických a právnických osob jsou přesto akceptovány. Většina místních částí má potenciál 
rozvoje prostřednictvím převzatých rozvojových ploch, rovněž  jsou zachovány areály zemědělské 
prvovýroby pro zemědělskou i jinou podnikatelskou činnost. 
 
 Přidanou hodnotnou nového územního plánu je: 
- posílení ochrany kulturního a architektonického dědictví – rozšíření areálu Javorenského 
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 zámku, zřízení veřejných prostranství pro přístup k poutnímu kostelu sv. Jakuba, 
 zatraktivnění přírodní památky – viklanu – obnovou výletní restaurace, 
. 
- posílení ekologické stability území přiměřenou revizí současného systému a to včetně  optimalizace 
 resp. lokalizace spontánních přírodních ploch vzniklých na úkor zemědělského půdního fondu, 
 
- možnost obnovy zaniklých hospodářských objektů, které byly v území rozmístěny jako solitéry 
 (většinou mlýny). V odůvodněných případech jsou na původní posice těchto staveb vloženy 
 rozvojové plochy se specifickými podmínkami z hlediska funkční a prostorové regulace, 
 
- eliminace rozvojových ploch vůči otevřené krajině uplatnění izolační a ochranné zeleně. 
 
 

Udržitelný rozvoj 

 
 Vlivu na životní prostředí SEA požaduje pro snížení předcházení snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí obsažené ve Vyhodnocení 
vlivů územního plánu na životní prostředí přijmout následující opatření: 
 

Za základní opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí na úrovni 
územního plánování v posuzovaných lokalitách (návrhových plochách) návrhu ÚP Bochov se doporučuje 
považovat pro celé řešené území nepřípustné tyto funkce a jevy: 
- skladování toxického odpadu, 
- výroby a technologie znečišťující povrchové a podzemní vody 

 
Tyto podmínky byly přeneseny do kapitoly 1d.2) Technická infrastruktura, část „Nakládání s odpady“ 
(skladování toxického odpadu) a do podmínky kapitoly 1f) výrokové části -  (podmínky výroby a technologie 
znečišťující povrchové a podzemní vody). 
 

Pro zastavěné a zastavitelné území by měly být dále nepřípustné: 
- výroby a technologie, u nichž škodlivé účinky (hluk, exhalace, prašnost případně jiné) přesahují 
 hranice areálu. 
Pro stávající a navrhované plochy s obytnou funkcí by měly být dále nepřípustné: 
- zdroje hluku přesahující hygienickou normu pro obytné území, 
- výroby a technologie obtěžující zápachem a exhalacemi obytnou funkci na okolních pozemcích, 
- aktivity s předpokladem velkého obratu zboží a potřebou časté dopravní obsluhy. 

 
Tyto podmínky byly přeneseny do kapitoly 1f.2) Společné podmínky pro využívání území: 
 

Dále se doporučuje požadovat: 
- zachování vyváženého zastoupení ploch s převládající komerční a industriální funkcí (průmysl, 
 technické vybavení, obchodní činnost, služby, dopravní obslužnost) a ploch ekostabilizačních či 
 zdravotně rekreačních (funkční zeleň, retence vody, snižování povodňového rizika, prostupnost 
 krajiny, minimalizace negativního ovlivnění krajiny a krajinného rázu), což zároveň umožní udržení 
 atraktivity území pro obyvatelstvo (trvalé bydlení). 

 
Doporučení je naplněno soustředěním stávajících a navrhovaných ploch výroby a skladování (včetně výroby 
a skladování – zemědělská výroba) do jihovýchodní části města, oddělené od městské sídelní struktuiry 
s převažujícím bydlením stávající silnicí II/198. Po zapojení navrhované přeložky silnice II/198 do budoucí 
dálnice D6 pak budou tyto činnosti jednoznačně od ostatních funkcí města Bochova jednoznačně 
separované.  
Tímto opatřením lze doporučení SEA dosáhnout požadované vyváženosti postupným nerušeným 
zapojováním ekostabilizačních, zdravotně retenčních ploch podle postupného naplňování záměrů územního 
plánu. 
 
 

Dále se doporučuje požadovat: 
- plochy s funkčním využitím určeným pro bydlení (obytné území městského a venkovského 
 charakteru) všemožně chránit před působením negativních jevů (prašnost, hlučnost, vibrace apod.), 
 především dostatečnou vzdáleností od návrhových ploch, které umožňují tyto aktivity (území výroby, 
 dopravy, případně i sportovní a rekreační území), tj. buď je eliminovat (neuvažovat) nebo vyvinout 
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 maximální úsilí o eliminaci vlivů (např. protihlukové valy, pásy zeleně v dostatečné šíři při trvalém 
 uchování celoroční funkčnosti – druhová skladba, prostorové uspořádání apod.) – zajistit faktory 
 pohody pro venkovský způsob trvalého bydlení. 

 
Doporučení jsou komentována výše uvedeným textem ve vztahu (vzdálenosti) všeobecně obytného území a 
soustředěných ploch výroby a skladování včetně jejich současné i navrhované dopravní obsluhy. Podmínky 
pro vyloučení negativních jevů výroby – prašnost, hlučnost, vibrace apod. jsou zapracovány do kapitoly 
1f.2)„Společné podmínky pro využívání území“. 
Zapojení pásů zeleně jako nástroje eliminace vlivů je akceptováno s výjimkou ploch ochranné zeleně m.č. 
Dlouhá Lomnice, Herstošice a Nové Kounice, které nebyly přijaty dotčeným orgánem ochrany půdního 
fondu. 
 

Dále se doporučuje požadovat: 
- zachování území, které má již vymezené konkrétní přírodní funkce (skladebné části ÚSES na 
 regionální i lokální úrovni – biocentra, biokoridory, plochy se zvýšenou ochranou přírody - CHKO, 
 EVL, PO, VKP a RVKP, ZCHÚ, mokřady, památné stromy atd.) a podporovat funkčnost těchto 
 území s maximální snahou o eliminaci negativních vlivů (vysoce problémové návrhové plochy 
 dopravy, větrné elektrárny, návrhové plochy BX ve volné krajině apod.). 
 Zde je na místě uvést, že se předpokládá, že pro některé návrhové plochy a jejich následné využití - 
 záměry bude požadováno posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA) a to i jako podlimitní 
 záměr. Doporučuje se, aby každý, kdo bude chtít problematická území využívat v souladu s 
 územním plánem, prokázal v procesu EIA (např. rozptylovou studií, hlukovou studií, posouzením 
 krajinného rázu případně vyhodnocením kumulativní zátěže území – kumulace vlivu dopravy, 
 větrných elektráren atd.), že uvažovaná aktivita (záměr) nebude při výstavbě, vlastním provozu a po 
 ukončení provozu negativně ovlivňovat životní prostředí a okolí (např. likvidace a následná 
 rekultivace ploch větrných elektráren). 

 
Území, které má již vymezené konkrétní přírodní funkce není návrhem územního plánu dotčeno nad rámec, 
bylo úpravou ÚP Bochov po společném jednání komplexně prověřeno: 
 
- problémové návrhové plochy dopravy jsou převedeny dle pokynu pořizovatele do neprůhledných 
 koridorů dopravní infrastruktury, jejichž šířka je zpřesněna na nezbytný rozsah, umožňující umístění 
 konkrétní stavby,   
 
- plocha větrných elektráren je zásadním způsobem zmenšena a lokalizována do prostoru bývalého 
 armádního areálu  navazujícího území, kde lze pro umístění konkrétních výrobníků přednostně 
 využít  plochy, na kterých již proběhla stavební činnost. Tyto podměty jsou současně převedeny do 
 podmínky územní studie, kterou výroková část ÚP Bochov podmiňuje z hlediska umísťování 
 větrných elektráren další rozhodování v území, 
 
- návrhové plochy BX ve volné krajině vycházejí z urbanistické koncepce, která vnímá dnes zaniklé 
 stavby zemědělské činnosti a zaniklé stavby vodních mlýnů za hodnoty historického dědictví 
 urbanizace krajiny. Bývalé posice vodních mlýnů dodnes mají zřetelní či zachované  další technické 
 stavby (náhon, vodní plochu). Vodní mlýny se podílely na urbanizaci krajiny, aniž by byla ohrožena 
 její hodnota. Plochy Bx jsou tedy zachovány, výroková část kapitoly 1f) Stanovení podmínek pro 
 využití ploch s rozdílným způsobem využití však požaduje umístění staveb na původní pozemky 
 vodních mlýnů, přičemž velikost a tvar staveb bude odvozený od původní stavby.   
 Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny obsahuje výroková část v téže kapitole  podmínku 
 souhlasu dotčeného orgánu přírody včetně souhlasu na umístění záměru do územního  systému 
 ekologické stability. 
 Text je ve výrokové části provázán i ve vztahu k využití biocenter – viz kapitola 1f.4)Překryvné 
 funkce. I zde je umístění plochy Bx podmíněno souhlasem dotčeného orgánu ochrany přírody.   
 

Dále se doporučuje požadovat: 
 Je rovněž důležité znovu upozornit na skutečnost, že navrhované plochy v návrhu ÚP Bochov 
 umístěné na zemědělské půdě jsou jednoznačně limitovány souhlasem orgánu ochrany zemědělské 
 půdy k záborům ZPF zejména v I. a II. třídě ochrany pro jejich převedením do zastavitelných ploch 
 města a plochy ve volné krajině pak souhlasem orgánu životního prostředí (ochrany přírody a 
 krajiny) - většinou ve skladebných částech ÚSES, narušení krajinného rázu, kácení dřevin, možné 
 ovlivnění VKP, CHKO atd. 

 
 Zde se jedná o procesní záležitost, která je korigována procesem pořízení územního plánu, tzn. že 
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citovaný střet návrhových ploch se zájmy ochrany půdního fondu a orgánu životního prostředí je korigován 
pouze na rozsah, který je v souladu se stanovisky těchto dotčených orgánů. 
 

Základní schéma řešeného území 

 
 Základní systém osídlení se nemění. Rozvoj území v plošném slova smyslu vychází z platného 
územního plánu – urbanizované území (zastavěné území a rozvojové plochy) – tvoří vždy kompaktní 
urbanistický útvar. 
 
 Solitérní objekty v území jsou převzaty bez dalšího rozvoje. Přidány jsou posice zaniklých 
hospodářských staveb k možné obnově. 
 
 Ve prospěch města je nastaveno využití bývalého armádního areálu na Mirotickém vrchu jako plochy 
s možností umístění parku větrných elektráren. 
 
 Vnitřní i vnější komunikační systém je zachován, očekávána je realizace dálnice D6 a souvisejících 
úprav na silnicích II. třídy č. 198 a 208. 
 
 Nová trasa silnice I/20 podle ZÚR je převzata – vymezen je koridor pro její realizaci. Trasa silnice 
I/20 nemá další vazby na řešené území a jeho rozvoj není na ni v žádném ohledu vázán. 
 
Vnitřní část města Bochova 
 
 Územní plán nemění vnitřní uspořádání města, posici objektů veřejné vybavenosti ani vnitřní 
dopravní a urbanistické vztahy. 
 
 Posílen je význam veřejných prostranství a to: 
- možností zřízení veřejné parkové zeleně okolo kostela sv. Archanděla Michaela, 
- možnost zřízení veřejného prostoru okolo bývalého kina (dnes objekt SÚS) 
 
 Vnitřní prostor města je vyplněn bez zjevných proluk. Pro umístění dalších možných městotvorných 
záměrů se nabízejí současná volná prostranství v místě připojení silnice II/198 a II/208 na silnici I/6, tedy 
prostory dnešních křižovatek. Možnost plnohodnotného zhodnocení těchto pozemků nastane po realizaci 
dálnice D6 a odvedení transitní dopravy mimo město. Ochrana těchto prostorů je řešena vyloučením jejich 
urbanizace v tomto územním plánu. 
 Územní plán akceptuje invazivní rozsah zahrádkových ploch vně základní školy. I zde se jedná o 
dočasné řešení, po naplnění rozvoje města dle tohoto územního plánu představuje tato lokalita další 
potenciál rozvoje obytných ploch. 
 
 Podobný přístup = neškodit obyvatelům města i v případě sporného užívání území – je zvolen při 
vyhodnocení zastavěného území v údolní nově Bochovského potoka (zejména zástavby pod ČOV). 
 
 Uspořádání města umožňuje realizaci dílčích cílů – naučné stezky, zpřístupnění okolních 
pamětihodností a ochranu urbanistických, architektonických a přírodních hodnot.  
 
Vnější rozvoj města 
 
 Změna hodnocení zástavby v severní části města je logická. Původní využití území pro výrobu a 
skladování snižuje hodnotu stávajících ploch rekreace, hodnotu přírodních prvků a zejména hodnotu 
Křížového rybníka. Původní průmyslové plochy nahrazuje bydlení, které vytvoří se stávajícím územím 
hodnotný městský prostor. Mírný severní sklon není pro umístění rodinných domů zcela ideální, tato 
nevýhoda je však zcela vyvážena jedinečným výhledem na panorama Doupovských hor. Současná trasa 
silnice I/6 a její intenzita provozu je určitě dělící bariérou. Pro postupný rozvoj území je tedy nezbytné 
rozvíjet zástavbu od Křížového rybníka a pro kontakt s městem využít přednostně Mlýnskou ulici. Rozvoj 
území bude jistě postupný a časově s výstavbou D6 nepochybně shodne. 
 
 Těžiště ploch výroby do JV části města se nabízí v důsledku přeložky silnice II/198. Vedení přeložky 
této silnice dle ZÚR je jižně od Bochova je novinkou (vůči platnému územnímu plánu). Nová lokalizace 
průmyslových ploch mezi přeložku II/198 a ulici Toužimskou vytvoří kompaktní výrobní plochy se 
zaměnitelným využitím mezi průmyslovou a zemědělskou výrobou. 
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 Ve východní části města nabízí územní plán Bochova využití zbytkových ploch mezi silnicí II/208 a 
ulicí Mariánskou pro zahrádky. Tím se rozšíří stávající zahrádkové plochy do logického provozního celku a 
v budoucnosti umožní omezení zahrádek JV od školního areálu a následné využití těchto ploch pro rozvoj 
bydlení za horizontem tohoto územního plánu. 
 
 Územní plán předpokládá vymezení ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně, které by mohly 
připojit poutní kostel sv. Jakuba na městskou strukturu a to včetně jejího zapojení do naučné stezky města. 
 
 Územní plán nadále považuje železnici jako základní urbánní hodnotu, jakkoliv současný stav – 
provoz, stavebně technický stav – tomu neodpovídá. Územní plán nastavuje využití tohoto prostoru tak, aby 
nebylo možno provést nevratné stavební zásahy, které by plnohodnotnou obnovu železničního provozu – 
včetně významu souvisejícího veřejného prostoru – neznemožnily. 
 
Solitérní části města a okolní zástavba 
 
Těšetice: 
 Představují kompaktní venkovské sídlo s jednoznačně vymezeným a stavebně uzavřeným 
(ukončeným) centrálním prostorem. Přístup od Bochova (silnice I/6) zároveň slouží účelům AČR, je tedy  
komfortní. 
 Další rozvoj je tedy převzat z platného územního plánu, plochy soustředně navazují na stávající 
zástavbu. Rozvoj v SZ části je vůči krajině ukončen návrhovou ochrannou a izolační zelení. Nový impulz 
může území získat s postupným uvolňováním vojenského újezdu pro veřejnost. V tom případě je možný 
další rozvoj severní části Těšetic. 
 
Herstošice:  
 Jsou neuspořádaným sídelním útvarem podle zřetelné centrální části. Územní plán doplňuje 
současnou strukturu převzetím zastavitelných ploch současného územního plánu s upravenou funkcí 
smíšené plochy výrobní při silnici I/6. Pro další rozvoj území nebyly zjištěny žádné indicie. 
 
Zlatá Hvězda:  
 Je stavebně ukončeným sídlem s realizovanou chatovou zástavbou. Dominantou této m..č. je 
obnovený venkovský statek, kaplička s náznakem původního veřejného prostoru. Území nebude dále 
rozvíjeno. 
 
Údrč:   
 Stávající smíšená zástavba představuje vytváří kompaktní vnitřní prostor, který vrcholí  dominantním 
kostelem sv. Linharta. Odstup zámku a vodního tvrziště od obce je zachován, územní plán umožňuje další 
kultivaci vnitřního prostoru zámku. Rozvojové plochy jsou v návrhu územního plánu oproti předchozímu 
územnímu plánu etapizovány, přičemž rozsah zástavby by měl být podmíněn výstavbou ČOV a od ní by se 
nová zástavby měla odvíjet. S ohledem na rozsah zastavitelných ploch je stanoveno vyhotovení územní 
studie, která by měla zástavbu  zpřesnit a to včetně podílu veřejných prostranství. Rozvojové plochy jsou 
vůči nezastavěné krajině doplněny o ochrannou a izolační zeleň. 

 
Polom:  
 Územní plán akceptuje rozsáhlé rozvojové plochy dle platného územního plánu. Akceptovány jsou 
plochy pro komerční občanskou vybavenost, její realizace souvisí s posicí obce jako nástupního prostoru 
k poutnímu místu Skoky a přístupu k pravému břehu vodní nádrže Žlutice na řece Střele – vše mimo řešené 
území. 
 
Dlouhá Ves:   
 Představuje oboustrannou řadovou (ulicovou) zástavbou podél silnice II/198. Zástavba je kombinací 
původních venkovských domů a rekreačních chat. Dopravní zátěž od silnice II/198 je rozhodujícím faktorem, 
omezujícím další rozvoj podél komunikace, na rozvoj opačným směrem, tj. do hloubky území, není důvod.  
 
Teleč:  
 Je dnes pouhým fragmentem původní zástavby, s ohledem na dopravní zátěž od silnice II/198 je 
obnova původní zástavby nevhodná. Zemědělský areál je zachován v původním plošném rozsahu 
s funkčním přesahem pro jiné než zemědělské využití. Další rozvoj území není navržen. 
 
 
 
 



 

  60 

Sovolusky:   
 Nový územní plán přebírá rozvojové plochy platného územního plánu. Cílem je dostavba původní 
kompozice obce (okrouhlice) a stabilizace veřejného prostranství v jejím středu, vnější zástavba pak vyplňuje 
původní intravilán obce. 
 
Hlineč:   
 Představuje kompaktní urbanistický soubor venkovské zástavby se stabilizovaným veřejným 
prostorem. Další rozvoj místní části není uvažován. 
 
Jesínky:  
 Z původního sídla je zachován venkovský statek a památná lípa. Územní plán přebírá záměr na 
stabilizaci veřejného prostoru a doplňuje původní tvar obce o zastavitelné plochy individuální rekreace. Nový 
územní plán se neztotožnil s rozvojovou plochou rekreace platného územního plánu, která znehodnocuje 
prostorový vjem dominantního venkovského statku a vymezuje za tímto účelem jinou plochu při vjezdu do 
obce. 
 
Pávice:   
 Zaniklá venkovská zástavba není navržena k obnově, nahrazena je stávající skupinou chat a dalšími 
rozvojovými plochami pro individuální rekreaci – vše převzato z platného územního plánu. Rozvojová plocha 
bude s ohledem na velikost prověřena územní studií. 
 
Kozlov:  
 Územní plán akceptuje rozvojové plochy podle platného územního plánu. Nově vymezuje veřejný 
prostor jádrových ploch tak, aby byla možná další kultivace prostoru kostela Nanebevzetí Panny Marie 
včetně zajištění přístupu k přestavbové ploše KO – BV1 určené pro venkovské bydlení. 
 
Mirotice:  
 Územní plán přebírá rozsáhlé rozvojové plochy, které odpovídají potenciálu krajiny pro zemědělské 
využití. Původní urbanistická kompozice je porušena chybějící zástavbou a exponována zejména transitní 
dopravní zátěží. Navržené řešení nebrání budoucí rehabilitaci a budoucímu zklidnění a dostavby jádrových 
ploch. 
 
Číhaná:  
 Obec má jedinečně zachovanou urbanistickou strukturu a vnitřní veřejný prostor. Rozvojové plochy 
jsou převzaty z platného územního plánu, vůči současné struktuře obce nejsou konfliktní, redukován je 
záměr na dostavbu výchovní části obce – redukcí je vymezen prostor pro 1 venkovské stavení 
s požadovanou ochranou přírodních hodnot. 
 
Javorná:  
 Původní struktura jádrových ploch je narušena rozvojovou plochou, zřízenou v rámci změny č. 1 
platného územního plánu. Dále jsou převzaty současné záměry na rozvoj JV části obce, naddimenzované 
plochy jsou eliminovány stanovenou etapizací. V jižní části území je vymezena rozvojová plocha na podnět 
vlastníka pozemku a současně je upraven pro tento účel vnitřní veřejný prostor. 
 
Javorenský zámek:  
 Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro spojení historických a architektonických hodnot 
Javorenského zámku s potřebným získáním ploch a jejich úpravou. Cílem územního plánu je vymezit 
komplexní atraktivní prostor, který by zajímavý investici do komplexní regenerace této památky. 
 
Nové Kounice:  
 Převzaty jsou rozvojové plochy, které oboustranně doplňují podélný urbanistický tvar.  
 
Rybničná:   
 Veškeré rozvojové plochy jsou převzaty z platného územního plánu. Akceptována je zde poptávka  
po bydlení městského typu, které je součástí rozvojové urbánní osy Karlových Varů do tohoto prostoru. 
Původně uvažované plchy individuální rekreace jsou nahrazeny plochami pro bydlení. 
Přechod stávající i navrhované zástavby na východní hraně obce – tj. do údolnice je doplněn navrženou 
ochrannou a izolační zelení. Místní část Nové Chalupy je nadále vnímána pro rodinnou rekreaci,  
zastavitelné plochy jsou převzaté z předchozího územního plánu. 
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Německý Chloumek:   
 Rozvoj této místní části je založen na převzetí rozvojových ploch z platného územního plánu – pro 
optimální využití prostoru bylo zjednodušeno hodnocení zastavěného území. V jižní části je vymezena 
plocha venkovského bydlení a plocha smíšená výrobní dle požadavku majitele pozemků.  
 
Dlouhá Lomnice:   
 Obdobně jako v případě m.č. Rybničná je zde předpoklad rozvoje bydlení městského typu jako 
součásti urbánní rozvojové osy Karlových Varů. Rozvojová plocha je převzata z platného územního plánu, 
podmínky využití jsou modifikovány podle probíhajícího územního řízení. Navrhovaná zástavba je doplněna 
o ochrannou a izolační  zeleň, která by měla kromě základní funkce umožnit vedení místní komunikace, 
popřípadě může být nahrazena jinak nezastavitelnými zahradami, přidanými k rodinným domům. 
 Izolační a ochranná zeleň je dále uplatněna u převzatého rozvoje zemědělského areálu  v jižní části 
obce. 
 
Bývalý vojenský areál Mirotický vrch:  
 Územní plán vychází vstříc městu jako vlastníku areálu a nastavuje maximální možné využití tak, 
aby  pronájem či prodej areálu či jeho částí byl  maximálně efektivní. Stávající objekty jsou hodnoceny jako 
plochy smíšené výrobní. Dále je do prostoru Mirotického vrchu jako překryvná funkce vložena možnost 
instalace větrných elektráren. 
 
Další exposice krajiny:   
 Územní plán akceptuje solitérní objekty a plochy zastavěného území – rekreační chaty, 
technologické a hospodářské objekty.  Územní plán přebírá a zpřesňuje trasy dopravní infrastruktury ze ZÚR 
Karlovarského kraje: přeložku silnice I/6 do D6 včetně úpravy připojení silnic II. třídy na tuto trasu, dále pak 
novou trasu silnice I/20 Karlovy Vary –  Plzeň. 
 Návrh územního plánu dále navrhuje nové solitérní zastavitelné plochy a to na místě zaniklých 
venkovských hospodářských statků, mlýnů - a v případě prostoru přírodní památky – skalního útvaru 
Dominik – pak možnost obnovy výletní restaurace. Podmínky pro využití těchto ploch zcela jasně stanovují 
podmínky pro obnovu těchto staveb: zachování půdorysného průmětu, architektonické řešení odpovídající 
typologii původních staveb, štětové přístupové komunikace, podzemní vedení elektro, vlastní zdroj vody a  
čištění odpadních vod. 
 
 
 

3e2) Doprava 

 
 Dopravní infrastruktura v řešeném území sledovala přirozený rozvoj sídla soustředně od historického 
centra v určující terénní konfiguraci. Místní komunikace v jednotlivých sídlech se rozvíjely v závislosti na 
rozvoji zastavěných území. Vzájemné – historické propojení sídel bylo platformou vzniku současné silniční 
sítě. 
 Po zvýšení vlivu automobilové dopravy na rozvoj území a silniční sítě byly vybudovány i lokální 
přeložky silnic I. a II. třídy (Bochov, Kozlov), které měly odvést dopravu ze zastavěných částí obcí.  
 Současný stav zastavěnosti území a nárůst intenzit dopravy prokazuje, že obchvat Bochova je již 
značným dopravním problémem a je nutné ho opět řešit – návrh trasy dálnice D6, která bude vedena mimo 
zastavěné území Bochova.  
 Dopravní obslužnost území je zajišťována autobusovou hromadnou dopravou, a to zejména 
s vazbou  na krajské město Karlovy Vary. 
 

Komunikační síť 

 
 V rámci návrhu územního plánu Bochov jsou navrženy nové silnice a komunikace, které odstraňují 
dopravní závady a zároveň zpřístupňují nové rozvojové plochy. Rozvoj komunikační sítě je navržen 
invariantně, neboť konfigurace území a již zpracované investiční záměry v podrobnějších dokumentacích 
než je územní plán neumožňují variantní řešení. Jsou navrženy následující silnice a komunikace: 
 
Dálnice D6.  
 
 Trasa dálnice je dlouhodobě projekčně a investorsky připravována Ředitelstvím silnic a dálnic.  
 
 Pro potřeby územního plánu je po všech peripetiích s verifikací EIA a nesouhlasem města 
s umístěním MÚK v západní části Bochova celá záležitost zjednodušena do návrhového koridoru D6 v šířce 
300 m, do kterého budou umístěny veškeré potřebné stavby potřebné pro připojení města.  
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 Podle vydaného územního rozhodnutí je dálnice D6 v počátečním úseku od Prahy odkloněna vlevo 
od stávající silnice I/6 (II/606). Údolí Ratibořského potoka u Herstošic překlenuje dálnice D6 pětipólovou 
estakádou, čímž je společně s protihlukovým opatřením částečně eliminován vliv na zástavbu. Rovněž bude 
na rozdíl od stávajícího stavu umožněno bezpečné propojení území v Herstošicích. Je zde navržena i 
přeložka místní komunikace. Vykřížení dálnice D6 s budoucí silnicí II/606 západně od Herstošic je řešeno 
třípolovým mostem přes D6 – částečná přeložka původní trasy I/6. Součástí úprav silniční sítě je i změna 
dopravního napojení na Údrč (III/00624) a přeložka místní komunikace propojující stávající I/6 a III/00613 u 
Těšetic. Dálnice D6 a II/606 v tomto prostoru nejsou propojeny křižovatkou, jedná se pouze o křížení. V 
dalším úseku je navržená trasa D6 trasována vpravo od stávající silnice I/6 a pokračuje v poloze 
severovýchodního obchvatu obce Bochov. Křížení se silnicí III/00613 Bochov – Těšetice je řešeno 
nadjezdem silnice III. třídy přes zářez dálnice D6. Křížení s železniční vlečkou je řešeno novým železničním 
mostem na přeložce vlečky přes zářez dálnice D6. Za tímto mostem jde trasa D6 v souběhu s železniční 
vlečkou až k údolí Bochovského potoka, které překlenuje šestipolovou estakádou. Pod mostní estakádou je 
navržena i přeložka místní komunikace.  
 Hlavní trasa dálnice D6 se v tomto úseku severozápadně od Bochova stáčí zpět k trase původní 
silnice I/6 a je vedena vlevo od stávající trasy. Od MÚK je směrem na Žalmanov navržena tzv. doprovodná 
silnice II/606 v nové trase. Silnice II/606 je vedena v těsném souběhu až na hranici řešeného území, kde se 
obě trasy rozestupují. 
 
 V úseku, kde dálnice D6 prochází lesním masívem severozápadně od Bochova, je přes její trasu 
navržen ekodukt pro bezpečné převedení zvěře. 
 
 Územní plán předpokládá připojení města Bochova na východní části města s přímým napojením 
silnice II/198. Pro tento účel je stávající trajektorie silnice II/198 odkloněna východním směrem mimo sídelní 
strukturu města tak, že se přímo napojuje na dálnici D6 v místě křížení dálnice D6 s místní komunikací do 
Těšetic. 
 
Přeložka silnice I/20.  
 
 Tato silnice je navržena jako zcela nová dopravní stavba v řešeném území. Začátek přeložky a její 
ukončení je mimo správní území Bochova. Celková délka v řešeném území je navržena v délce cca 6,5 km. 
Projektová dokumentace pro přeložku I/20 není zpracována je k dispozici pouze technická studie ve 
variantách. Zákresu v ZÚR odpovídá „varianta A“, a ta je zakreslena i do návrhu územního plánu. Pro vedení 
trasy je navržen koridor, který zahrnuje území o šířce 300 m a ten je dostatečný pro návrh zemních těles a 
dalších doprovodných staveb. Součástí zákresu jsou i přeložky stávajících silnic. Kategorie silnice I/20 je 
navržena S11,5/80 – jedná se tedy o dvoupruhovou silnici, která bude případně doplněna pruhem pro 
pomalá vozidla a v křižovatkách o řadící pruhy. 
 
 Trasa silnice vstupuje od Toužimi do řešeného území jihozápadně od místní části Číhaná a 
pokračuje severním směrem. Severozápadně od Číhané je trasa I/20 navržena pomocí dvou protisměrných 
směrových oblouků tak, aby se vyhnula lesnímu masivu a lomu. Částečně využívá i trasu silnice III/19815, 
která bude přeložena do nové trasy. V blízkosti místní části Německý Chloumek je navržena mimoúrovňová 
křižovatka se silnici II/208. V prostoru křižovatky je zachována niveleta silnice II/208, silnice I/20 je v násypu. 
Mezi křižujícími se silnicemi jsou navrženy dvě křižovatkové rampy – odstranění kolizních bodů na I/20. Do 
východní úrovňové křižovatky na silnici II/208 je zapojena i krátká přeložka silnice III/19815. 
 
 Za touto křižovatkou je silnice I/20 vedena směrovým obloukem tak, aby se vyhnula zastavěnému 
území místní části Dlouhá Lomnice. Severozápadně od Dlouhé Lomnice je navržena přeložka silnice 
III/220812, neboť její stávající trasa je částečně využita pro trasu silnice I/20. Na okraji řešeného území je 
navržena úrovňová křižovatka silnic I/20 a III/220812. Za touto křižovatkou silnice I/20 opouští řešené území. 
 
 
Přeložka silnice I/6 (II/606).  
 
 Přestože popis přeložek silnice I/6 je částečně popsán v odstavci týkající se dálnice D6, je v tomto 
odstavci provedena stručná rekapitulace a doplnění řešení mezilehlých úseků. Přestože by mělo po 
zprovoznění D6 dojít k výraznému poklesu intenzit dopravy, je nutné trasu silnice I/6 (II/606) zachovat 
v kapacitním provedení s možným doplněním dalších křižovatek tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost 
rozvojových ploch – zejména v prostoru Bochova. Po zkušenostech se zprovozněním D6 v úseku Karlovy 
Vary ↔ Cheb, a to zejména po jejím zpoplatnění lze očekávat, že část řidičů zejména v lokálním měřítku 
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nebude ochotna platit mýto ani dálniční známku. Nelze tedy výrazně snížit kapacitu stávající trasy, ale je 
možné ji částečně omezit tak, aby silnice II/606 více sloužila místní dopravní obsluze.  
 
 Na vstupu do území u Herstošic bude trasa ponechána ve stávajícím stavu, a to včetně stoupacího 
pruhu pro pomalá vozidla. Bude možné v případě zájmu odlišně řešit napojení místních komunikací.  
Západně od Herstošic je navržena přeložka trasy II/606 a dále směrem do Bochova bude silnice ponechána 
ve stávajícím stavu. Zřejmě bude možné omezit rozsah parkovací plochy před vjezdem do Bochova.  
Před vjezdem do Bochova bude nově napojena přeložka silnice II/198. Do této křižovatky je možné napojit 
částečnou přeložku silnice III/00613 směr Těšetice. Úsek, kterým silnice I/6 (II/606) prochází zastavěným 
územím Bochova, bude označen jako obec (snížení rychlosti) a bude doplněn o další křižovatky, které napojí 
rozvojové území severně od této silnice. Křižovatky budou rovněž přizpůsobeny pro pohyb pěších a cyklistů.  
 
 Stávající křižovatka I/6 x II/208 x Karlovarská x Nádražní bude změněna vlivem přeložky silnice 
II/208 mimo tuto křižovatku. Bude tedy řešena jako průsečná čtyřramenná křižovatka. Dále směrem na 
Karlovy Vary se jedná v podstatě o novostavbu silnice II/606, která je v prostoru mimoúrovňové křižovatky 
vedena ve zcela nové trase. Průchod lesním masivem v těsném souběhu D6 je trasa II/606 vedena mimo 
stávající stopu, do které se vrací až na hranici řešeného území směrem na Žalmanov. 
 
Přeložka silnice II/198.  
 
 Tato přeložka vychází ze Zásad územního rozvoje (označena D.66), kde je navržena v úseku od 
silnice I/6 do prostoru rybníku Tábor, kde stávající trasa tvoří směrové oblouky. Přeložka a připojení silnice 
II/198 je v územním plánu vymezeno koridorem dopravní infrastruktury, navrženo zpřesnění směrového 
vedení, prodloužení až ke koridoru dálnice D6. Šířka koridoru je zpřesněna na hodnotu 30 m. 
 
Místní komunikace Javorná.  
 
 Nová místní komunikace je navržena z důvodu zajištění přístupu k novým rozvojovým plochám, 
které jsou navrženy v jižní části obce a nelze je přímo dopravně napojit na silnici III/1794 ani na stávající 
místní komunikaci. Nová komunikace je navržena v nezastavěné části místní části a využívá i stávající polní 
cesty. Celková délka cesty je cca 210 m. 
 
Revitalizace účelových komunikací – polních cest 
 
 Revitalizace polních cest bude probíhat dle dokumentací, které řeší polní cesty podrobněji než 
územní plán. Jelikož revitalizace bude probíhat ve stávajících pozemcích – jedná se v podstatě o 
rekonstrukce, nemají návrhy polních cest územní nároky a nejsou tedy v ÚP řešeny. Nové polní cesty nejsou 
zakládány, neboť území je dle našeho názoru dostatečně obslouženo – jsou zajištěny přístupy k pozemkům. 
Při porovnání katastrálního podkladu a ortofotomapy je zřejmé, že hodně polních cest vyznačených 
v katastrální mapě ve skutečnosti neexistuje a není snaha o jejich obnovení. Z tohoto stávajícího stavu 
usuzujeme, že není nutné počet polních cest navyšovat.  
 

Propojení mezi místní částí Polom a kostelem Skoky 
 
 Kostel a poutní areál Skoky (mimo řešené území), který má pro automobilovou dopravu jedinou 
přístupovou nezpevněnou komunikaci z řešeného území. Územní plán tedy navrhuje prodloužení silnice 
III/00624. Dle katastrální mapy je pozemek komunikace dostatečně široký, aby zde mohla být vybudována 
zpevněná jednopruhová komunikace s výhybnami. 
 

Napojení rozvojových zón 

 
 Rozvojové zóny (plochy přestavby a plochy změn) navržené v rámci územního plánu jsou v 
dopravním řešení napojeny jedním nebo více body na stávající komunikační síť. Volba místa napojení je 
provedena s ohledem na parametry stávajících komunikací – umístění křižovatek, směrové poměry a dále s 
ohledem na stávající zástavbu a sklonové poměry v území. Počet napojovacích bodů je odvozen z velikosti 
jednotlivých zón a možností napojení na stávající komunikace. Napojovací body jsou řešeny ze stávajících či 
navržených komunikací, přičemž stávající komunikace nemusí být v odpovídajícím stavebně-technickém 
stavu pro zvýšení dopravních zátěží – komunikace bude rekonstruována bez nároku na zábory okolních 
pozemků. Předpokládá se posouzení úprav stávajících komunikací v rámci investičního záměru. Může se 
jednat např. o nevhodný terén pro návrh komunikace.  
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 Specifickým problémem je napojení navrhovaných rozvojových ploch, které nejsou součástí 
souvislého zastavěného území jednotlivých sídel, ale jedná se o samostatné plochy – obnova starých sídel 
v krajině. Tyto plochy jsou většinou vzdáleny od silnic I. až III. tříd, v současném stavu je příjezd k těmto 
plochám umožněn soustavou lesních a polních cest. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o plochy 
malého rozsahu, nebudou tyto plochy významným zdrojem dopravy. Součástí jejich výstavby tedy bude i 
rekonstrukce příjezdových komunikací, které nebudou rozšiřovány mimo stávající pozemky, ale budou 
v rámci těchto pozemků zkvalitněny. Jelikož tyto úpravy nemají prostorové nároky na pozemky s jiným 
využitím, nejsou tyto úpravy zakresleny do návrhu územního plánu. 
 
 V rámci dopravního výkresu není řešen tvar křižovatek, který bude prověřen až v podrobnějších 
územních studiích na základě dopravně inženýrského posouzení. V rozvojových plochách také není řešen 
základní komunikační skelet, který bude rovněž předmětem dopravně urbanistických studií jednotlivých 
ploch. Zakreslení konkrétních návrhů komunikačního systému do této dokumentace by bylo při navazujících 
podrobnějších studiích zavádějící a omezující.  
 
 Obecně lze konstatovat, že se bude jednat převážně o obslužné místní komunikace, a to 
obousměrné či jednosměrné, navrhované na 30 km/h. Dle normy ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací se bude jednat o komunikace funkční skupiny „C“, případně „D1“. Návrh komunikace v kategorii 
D1 vyžaduje vybavení a prostorové uspořádání dle požadavků TP 103 Navrhování obytných a pěších zón. 
Při návrhu uličního prostoru musí být dodrženy základní požadavky na šířkové uspořádání, které vychází z 
požadavku vyhlášky 501/2006 Sb. „Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území“, zejména § 22 – 
Pozemky veřejných prostranství. 
 

Veřejná doprava  

 
 Systém hromadné dopravy osob bude dále zajišťován autobusy, které mají zastávky v podstatě 
stabilizovány. Dopravní obsluha hromadnou dopravou některých místních částí není v současném stavu 
zajištěna a v rámci návrhu územního plánu není ani navržena. Důvodem pro nezavedení dopravní obsluhy 
hromadnou dopravou je zejména malý počet stálých obyvatel a nevyhovující komunikační infrastruktura.  
 
 Místní části, do kterých nebude zavedena hromadná doprava, jsou:  Polom, Hlineč a Jesínky. 
 
 V rámci návrhu územního plánu není navržena změna systému dopravní obsluhy – trasování linek. 
Není tedy navržena obsluha autobusovou dopravou v nových rozvojových plochách, neboť jejich rozloha a 
funkce plochy nesplňuje požadavky na dopravní obsluhu hromadnou dopravou (malý počet potencionálních 
cestujících).  
 
 Po zprovoznění dálnice D6 budou nadregionální rychlíkové autobusové spoje převedeny na tuto 
silnici mimo zastavěné území. Nelze tedy ani do budoucna předpokládat, že by území Bochova bylo těmito 
spoji obsluhováno. Dopravní obsluha bude tedy dále závislá na lokálních spojích. 
 

Železniční doprava  

 
 Koridor železniční vlečky je v území v podstatě stabilizován, včetně rozsahu bývalého nádraží. 
V souvislosti s navrhovanou výstavbou dálnice D6 bude realizována přeložka vlečky, aby bylo zajištěno 
mimoúrovňové křížení. Vlečka bude vedena po mostním objektu přes silnici D6. Celková délka přeložky je 
navržena cca 1,02 km. V návrhu územního plánu není navrženo v minulém století plánované prodloužení 
železniční trati z Bochova směrem k trati č. 149 Karlovy Vary ↔ Mariánské Lázně. Důvodem je stávající 
ekonomická situace regionu a nejistá ekonomická návratnost investice. Pro případný budoucí návrh je 
ponecháno nezastavěné území podél silnice II/208, kudy by jednou mohla případná železnice trasována. 
 

Doprava v klidu  

 
 Ve stabilizovaném území ani jedné z místních částí nejsou zaznamenány problémy s parkováním a 
proto ani není proveden návrh dalších parkovacích ploch. Součástí návrhu funkčních ploch nejsou ani 
funkce, které by vyžadovaly značné parkovací kapacity pro osobní či nákladní dopravu. Výstavba dálnice D6 
a silnice I/20 rovněž neovlivní celkovou kapacitu parkovacích míst v území, neboť v projektové dokumentaci 
nejsou zakresleny odpočívky či čerpací stanice pohonných hmot s doprovodným parkovištěm. Rovněž tak 
přilehlé funkční plochy přilehlé k těmto novostavbám nemají využití pro parkování vozidel – např. truck 
centra. Stávající odstav nákladních vozidel u silnice I/6 východně od Bochova bude zřejmě po zprovoznění 
D6 dle zájmu řidičů omezen – bude mimo hlavní trasu pro tranzitní dopravu. 
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 Řešení dopravy v klidu v rozvojových zónách bude řešeno v rámci podrobnějších studií na jednotlivé 
plochy. Obecně je možno konstatovat, že počet parkovacích míst bude odpovídat příslušnému normovému 
výpočtu. U případných nových bytových domů bude preferováno umístění parkovacích míst na pozemek 
investora, případně do podzemních garáží pod objekty. U individuální výstavby je předpokládáno parkování 
na vlastním pozemku. Parkování na obslužných komunikacích bude tedy maximálně omezeno. I přesto šířky 
komunikací budou umožňovat parkování při jednom okraji vozovky. 
 

Pěší a cyklistická doprava 

 
 V řešeném území nejsou navrhovány nové samostatné trasy pro pěší a cyklisty. Stávající pěší 
komunikace jsou dostatečné a není nutné jejich síť ve stabilizovaném území rozšiřovat. V nových 
rozvojových plochách bude vhodné ponechat průchody pro pěší a případně cyklistickou dopravu, které 
maximálně možně zkrátí cestu k nejbližší zastávce hromadné dopravy či občanské vybavenosti místní části. 
Tyto trasy nejsou do návrhu územního plánu zakresleny, budou předmětem navazujících projektových 
dokumentací.  
 
 Pěší propojení jednotlivých sídel mimo stávající silnice není navrženo - vzdálenosti těchto místních 
částí jsou od sebe příliš vzdáleny pro pěší docházku.  
 
 V rámci turistického ruchu je do územního plánu zakreslen záměr obce Naučná stezka Bochov – 
Kaple nejsvětější Trojice - zřícenina hradu Hartenštejn – Pomník obětem 1. světové války.  Naučná stezka je 
převážně vedena po stávajících komunikacích a polních cestách. Cesta není zokruhována, turisté pro návrat 
do Bochova mohou využít stávající turistickou trasu.  
 
 V souvislosti se zprovozněním dálnice D6 a poklesem intenzit dopravy na II/606 budou na této silnici 
II. třídy v zastavěném územní Bochova vytvořena bezpečná místa pro přecházení chodců tak, aby rozvojová 
území severně od II/606 byla pěší dopravou dostupná do centra obce.  
 
 Stávající cyklotrasy jsou v řešeném území zachovány a jejich poloha a směrování se nemění. Na 
vedení cyklotras nemá vliv rozvoj dopravní infrastruktury. V rámci návrhu územního plánu nejsou navrženy 
nové cyklostezky, neboť intenzita dopravy na silnicích a místních komunikacích umožňuje poměrně 
bezpečný provoz cyklistů. Po zprovoznění dálnice D6 bude pro cyklisty lépe dostupné i rozvojové území 
severně od II/606 – shodně s pěší dopravou. 
 

Letecká doprava 

 
 Přestože se na řešeném území nenachází letiště, je území leteckou dopravou ovlivněno, neboť do 
něj zasahují ochranná pásma leteckého přibližovacího koridoru mezinárodního letiště Karlovy Vary (Olšová 
Vrata). Ochranná pásma jsou převzata ze studie rozšíření letiště. Přistávací koridor dráhy 29 - 11 je 
v řešeném území veden severně od zastavěného území Bochova a nad místní částí Těšetice. Nad územím 
Bochova je výškové omezení v letové dráze 755 m.n.m. Na severozápadním okraji řešeného území je 
výškové omezení 710 m.n.m. Dále se nad řešeným územím nachází ochranné pásmo kuželové plochy, 
které zasahuje nad místní části Rybničná a Dlouhá Lomnice. Toto ochranné pásmo je od 749 m.n.m. do 649 
m.n.m. Tato výšková úroveň je dosažena západně od Dlouhé Lomnice. Posledním ochranným pásmem je 
ochranné pásmo vnější vodorovné plochy, které je navrženo ve výšce 749 m.n.m a to zasahuje nad prostor 
Mirotického vrchu a místní části Číhaná, Německý Chloumek, Javornou a částečně nad Rybničnou.  
 Existence těchto ochranných pásem má vliv na umisťování výškových staveb v území, jako jsou 
např. větrné elektrárny. Letiště Karlovy Vary nemá na řešeném území žádné pozemní zařízení pro letecký 
provoz. 
 V jižní části řešeného území je – mimo urbanizované území – vymezeno ochranné pásmo letového 
provozu letiště Toužim. 
 
 

3e3) Vodohospodářské řešení 

 

Zásobování pitnou vodou 

 Návrh územního plánu navrhuje zásobování vodou výhradně v zájmovém území. Tyto návrhy, které 
jsou plně v souladu s PRVKÚK nemají regionální ani nadregionální dopad. Jedná se o návrhy vodovodních 
sítí, které zohledňují jednak stávající i výhledové požadavky týkající se objemu potřeby vod v souvislosti s 
rozvojem území a napojením rozvojových ploch.  
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Kanalizace 

 V rámci návrhu územního plánu byla navržena dostavba a výstavba kanalizace, která umožňuje 
napojení nových rozvojových ploch v místních částech Bochov, Dlouhá Lomnice a Údrč, odkud bude 
odpadní vody výhledově odvedena čerpáním na ČOV Bochov. Současně územní plán navrhuje intenzifikaci 
ČOV Bochov a výstavbu aktivační kontejnerové ČOV v Dlouhé Lomnici. Územní plán navrhuje rekonstrukce, 
výstavbu, včetně nahrazení stávajících jímek za akumulační bezodtokové jímky, jejichž obsah bude odvážen 
a likvidován buď na ČOV Bochov, nebo ČOV Drahovice – Karlovy Vary. Navržený systém je plně v souladu 
s  PRVKÚK.  
 V případě dešťových vod je maximálně upřednostňována varianta vsakování tj. podpory 
znovuobnovení funkce malého vodního oběhu a revitalizace krajiny.  
 

Vodní režim v území 
 V rámci návrhu územního plánu byly zohledněny požadavky týkající se zachování a zlepšení kvality 
vody ve vodotečích, která je znečišťována zejména vodami odpadními. V souvislosti s tímto krokem bylo 
přistoupeno k návrhu jednak stokových sítí tj. dostavbě splaškové kanalizace a současně k návrhu výstavby 
a nahrazení septiků s přepady do terénu, akumulačními bezodtokými jímkami, jejich obsah bude likvidována 
nejbližší ČOV Bochov, nebo Drahovice.  
 
 V případě likvidace dešťových vod je striktně vyžadováno zasakování dešťových vod v místě spadu 
a zajištění tak maximální podpory zachování resp. zvýšení retenční schopnosti krajiny, obnova malého 
koloběhu vody a změna srážko-odtokových vztahů, které jsou častými příčinami lokálních povodní. V rámci 
protipovodňových opatření byly plně respektovány stanovené záplavové zóny a zohledněna situace zlepšení 
v oblasti Lomnického potoka.  
 
 Část řešeného území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a 
Slavkovský les. Jedná se o oblast Dlouhé Lomnice, Bražce, Německého Chloumku, Javorné u Toužimi, 
Rybničné a Nových Kounic. V rámci těchto území a jejich dalším rozvoje je nezbytné postupovat v souladu 
s Nařízením vlády č.85/1981, o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a 
Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky 
Moravy. 
 

Vodní toky a plochy  
 Zájmovým územím protéká velké množství drobných vodních toků a bezejmenných ramen vodních 
toků, které jsou současně zdroji pro mnohé z místních rybníků a nádrží.   
 
 Obcí Bochov protéká Bochovský potok, na kterém leží dva rybníky: Křížový a Panský. V obci se 
nadále nachází ještě další rybníky: Horní Bochovský, Nový Bochov, Silniční a Tábor. Čihařský potok protéká 
středem místní částí Číhaná, kde se mimo jiné nalézá na návsi malý rybník. Místní částí Dlouhá Lomnice 
protéká Lomnický potok a nalezli bychom zde také Malý a Velký lesní rybník. Herstošicemi protéká 
Ratibořský potok. Místní částí Německý Chloumek se na západě nacházejí 2 rybníky (Malý a Velký Modrý 
rybník) a protéká jím bezejmenný potok. V Polomu u Údrče se nacházejí Velký a Malý Martický rybník. Na 
území Rybničné se nachází Zámecký rybník. V katastrálním území Údrče se nachází velké množství rybníků 
(Obecní Údrčský, Velký Údrčský, Velký a Malý Polom, Březový, Plochý, Horní kamenný, Arbes, Kopinský, 
Malý kopinský. Ve zdejší rybniční soustavě pramení Jesinecký potok. Jihem území pak protéká vodní tok 
Střela.   
  S ohledem na velikost a důležitost je v následujícím textu podrobněji popsán Lomnický potok a 
Střela. 
 
Lomnický potok  
  je pravostranným přítokem řeky Teplé v okrese Karlovy Vary. Délka jeho toku činí 26,7 km. Plocha 
povodí měří 97,4 km². Potok pramení zhruba 7 km severoseverovýchodně od Bochova v katastru Bražec u 
Hradiště. Poblíž se nachází bývalá obec Doupovské Mezilesí, která byla kvůli vojenskému prostoru Hradiště 
v roce 1945 vystěhována. Potok patří do pstruhového pásma. Mezi levostranné přítoky patří Chlumecká 
strouha, Javorná a Dražovský potok, mezi pravostranné pak Mlýnský potok. Průměrný průtok u ústí činí 0,61 
m³/s. Na jeho 3,2 říčním kilometru se nachází hráz VD Stanovice, jejíž hlavní účel je zásobení Karlovarska 
pitnou vodou. 
 
Střela  
 pramenní v Prachometech, na úpatí Prachometského kopce v Tepelské vrchovině, nedaleko 
Toužimi. Řeka protéká v meandrech údolní nivou, VD Žlutice, Žluticemi, pod Chyšemi, Rabštejnem nad 
Střelou, Plasy a vlévá se do Berounky poblíž Liblína. Výškový rozdíl mezi pramenem a ústím je 413,95 m. 
Prameniště toku bylo v minulosti narušeno melioračními zásahy v území, část vodního toku je i zatrubněna. 
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Povodí střely leží v oblasti s nízkým úhrnem ročních srážek, větší průtok proto mívá řeka vždy na jaře. 
Průměrný průtok u ústí činí 3,20 m3/s. specifický odtoka pak 3,47 l/s. Řeka střela má 10 pravostranných 
přítoků (Toužimský potok, Manětínský potok a další) a  dalších 15 levostranných (Ratibořský potok, 
Mladotínský p., Kralovický, a další) 
 

Vodní díla  
 V zájmovém území Bochova se nenachází žádné vodní dílo. Nejbližší vodní dílo je VD Žlutice a VD 
Stanovice 
 
Vodní dílo Žlutice 
 Vodní nádrž Žlutice je přehradní nádrží na řece Střela. Nachází se asi 2 km západně od Žlutic. 
Vodní dílo bylo vybudováno během let 1965 – 1968. Hráz vodního díla se nachází na 68,30 ř.km. Střely, 
délka hráze pak činí 233 m. Průměrný dlouhodobý průtok k profil hráze činí 1,24 m3/s . Stoletá voda 
dosahuje 110 m3/s. Hlavními účely vodního díla je jednak akumulace vody pro přilehlou úpravnu vody, dále 
zmírnění a snížení účinků povodní, zajištění minimálního průtoku pod VD a v neposlední řadě také výroba 
elektrické energie.  a nadále snížení činí.  
 Úpravna vody Žlutice náležející v blízkosti vodního díla, byla uvedena do provozu v roce 1966, její 
kapacita byla v té době 90 l/s. V letech 1979 až 1986 byla úpravna rozšířena na kapacitu 190 l/s. Zdrojem 
surové vody pro úpravnu je údolní nádrž na řece Střele, která má užitečnou zásobu 11,8 milionů m vody. 
Voda je upravována chemicky dvoustupňovou úpravou, koagulací a filtrací.  
 
Vodní dílo Stanovice  
 Přehrada Stanovice na Lomnickém potoce byla realizována v letech 1973-78 jako kamenitá sypaná 
hráz s návodním asfaltobetonovým těsněním výšky 57,5 m. Zásobní prostor pro vodárenské odběry je 22,75 
mil.m3. Hlavním účelem VD Stanovice je především akumulace vody pro zásobení Karlovarska pitnou vodou, 
zajištění minimálního průtoku v profilu limnigrafu Stanovice-odtok, ochrana města Karlovy Vary před 
povodněmi a periodické proplachy koryta pod hrází. Vedlejším účelem nádrže je ovlivňování ledového 
režimu na toku Teplá pod jeho soutokem s Lomnickým potokem vypouštěním teplejší vody z VD Stanovice, 
výroba elektrické energie, účelové rybné hospodářství na VD Stanovice i výkon rybářského práva. 
 VD Stanovice sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté 
povodňové vlny z ročních maxim, resp. z letních (srážkových) maxim, z hodnoty 90 m3/s na hodnotu 13 m3/s 
v Lomnickém potoce. Kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních zimních (sněhových) maxim sníží 
z hodnoty 40 m3/s na hodnotu 13 m3/s v Lomnickém potoce. Hladina v nádrži v obou případech dosáhne 
kóty 515,68 m n. m.  
 VD Stanovice je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně 
přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Vjezd a 
vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán. 
 

Podzemní vody 

 V zájmové oblasti Bochova se vyskytují puklinové podzemní vody tedy vody v rámci kompaktních 
hornin, tj. ve vyvřelinách a metamorfitech, přičemž tyto horniny mají podmínky pro pohyb podzemních vod 
vyvinuty pouze v puklinách. Oblast Chebska resp. Karlovarska spadá do oblasti s vyšším výskytem srážek a 
oblasti s narušenou tektonikou, lze ji tedy označit za bohatou co do objemu podzemních vod, nicméně tyto 
vody jsou silně mineralizované a nelze je tedy využívat jako pitné. 
 

CHOPAV 
 Část řešeného území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a 
Slavkovský les. Jedná se o oblast Dlouhá Lomnice, Německý Chloumek, Javorná, Rybničná,  Nové Kounice 
a části Bochova a Bražce. V rámci těchto území a jejich dalším rozvoje je nezbytné postupovat v souladu 
s Nařízením vlády č.85/1981, o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a 
Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky 
Moravy. 
 

Záplavová území, ochrana před povodněmi 
 
 Z hlediska ochrany před povodněmi na území města Bochov byla stanovena záplavová území pro 
vodní toky Lomnický potok a Střela v rozsahu stanovené aktivní zóny záplavového území, Q5, Q20 a 
Q100.  
 V rámci ochrany před povodněmi je nezbytné omezit stávající obytnou a výrobní funkci území v 
aktivních zónách zaplavení a v celém záplavovém území a nepřipustit obnovu výstavby těch objektů, které 
byly povodní zničeny.  
 



 

  68 

 Návrh územního plánu respektuje zákaz výstavby v aktivní zóně záplavového území a Q100, kde 
nenavrhuje výstavbu. V případě plochy KO – BX 11v k.ú Kozlov, jejíž část zasahuje do Q100 bude zástavba 
realizována mimo stanovenou záplavovou zónu.  
 
 V případě Lomnického potoka je nezbytné provést celou řadu opatření pro zlepšení průchodu 
povodňových průtoků korytem toku vycházející ze Strategie ochrany před povodněmi pro území 
Karlovarského kraje. Jedná se o:  
 
- ř.km 18,475 – 16,867 – chránit inundační území Lomnického potoka - transformace (snížení) 
 povodní nad obcí Dlouhá Lomnice 
- ř.km 17,0 – 14,76 - Při hrozící povodni neprodleně varovat obyvatele příbřežních pozemků, zejména 
 v levobřežní zástavbě č.p. 40, 41…nad silničním mostem a dále v dolním úseku č.p.6, 19 a 9 v 
 pravobřežní zástavbě 
- ř.km 15,599 – 15,599 - Hrázkou zabránit přímému nátoku povodňových průtoků do rybníka snížením 
 terénu zprůtočnit obtok povodňových průtoků kolem rybníku zleva zřídit kapacitní bezpečnostní 
 přeliv - snížením a opevněním jižní rybniční hráze. Zabránění destrukce rybniční hráze, škod v 
 zahradách povodni. 
- ř.km 15,01 – 14,99 - Nenechat zarůst nálety prostor mezi zahradou a svahem v levobřežní inundaci - 
 volný průchod povodňové proudnice při návratu z levobřežní luční inundace – nezvýšení hladiny v 
 pravobřežní zástavbě. 
 
  Kromě uvedených opatření bude nadále realizována celá řada drobnějších zásahů jako opatření ke 
snížení odtoku a zvýšení retence vody z povodí, úprava koryt vodních toků přírodě blízkým způsobem, 
ochrana proti erozi a omezování negativních důsledků povrchových odtoků vody, protipovodňová opatření 
realizovaná v rámci pozemkových úprav, provádění protipovodňových preventivních opatření na drobných 
vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření na lesních půdách, sanace nádrží, erozních rýh a 
hrazení, stabilizace strží na pozemcích určených k plnění funkce lesa a další. Důraz je kladen také na 
preventivní opatření, včetně respektování stanovených záplavových území vodních toků jako územních 
limitů.  
 Jako zcela zásadní se v rámci protipovodňových opatření jeví v rámci všech vodotečí zachování 
volného manipulačního pásma v prostoru 6-8 m od břehové čáry dané vodoteče. Součástí čehož je 
odstranění všech staveb či příčně položených plotů a jiných překážek, které by mohly zamezit jednak správě 
vodního toku a jednak vzdutí vodní hladiny v případě zvýšených průtoků. 
 
 Povodňový plán 
 V současné době je vypracován digitální povodňový plán Karlovarského kraje, který by měl v rámci 
Projektu aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje podrobností do území obcí s 
rozšířenou působností Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov projít kompletní aktualizací a úpravou 
technologie na úroveň současného dPP ČR. 
 Následující tabulky uvádějí hlásné profily kategorie C v zájmovém území, místa omezující odtokové 
poměry a seznam ohrožených objektů.  
 
Hlásné profily (kategorie C) - PVLSTSO – Bochov – LG Sovolusky – Střela – ř.km 77,6 
 
 
Tabulka 2 Místa omezující odtokové poměry 

Id. Vodní tok ř.km OD 
ř.km 

DO Název Obec Umístění Sezóna 

2945 Lomnický p. 15.15 15.15 Lávka Bochov koryto celoročně 

2944 Lomnický p. 15.32 15.32 Lávka Bochov koryto celoročně 

2943 Lomnický p. 15.62 15.62 Lávka Bochov koryto celoročně 

2942 Lomnický p. 15.8 15.8 Lávka Bochov koryto celoročně 

2941 Lomnický p. 16.1 16.1 Most 20812-2 Bochov koryto celoročně 

2940 Lomnický p. 16.22 16.22 Mostek Bochov koryto celoročně 

2939 Lomnický p. 16.38 16.38 Panelový mostek Bochov koryto celoročně 

2938 Lomnický p. 16.425 16.425 Lávka u sklípku Bochov koryto celoročně 

2937 Lomnický p. 16.53 16.53 Lávka Bochov koryto celoročně 

2936 Lomnický p. 16.55 16.55 Lávka Bochov koryto celoročně 

2935 Lomnický p. 17.116 17.116 Mostek Bochov koryto celoročně 
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Tabulka 3 Ohrožené objekty 

       
převažující 

účel 
budovy 

 

        
Id. Vodní tok ř.km OD 

ř.km 
DO Název Obec Umístění akt. zóna 

1,03E+09 Lomnický p.  15.55 15.8 č.p.22,5,20,5 (RD) Bochov pravý břeh obyt.budovy ne 

1,03E+09 Lomnický p.  16 16.1 č.p.33 (RD) Bochov levý břeh obyt.budovy ne 

1,03E+09 Lomnický p.  16.1 16.24 č.p.40,41,32 (RD) Bochov levý břeh obyt.budovy ne 

1,03E+09 Lomnický p. 15.1 15.32 č.p.6,67,9 (RD) Bochov pravý břeh obyt.budovy ne 

 
Riziková území při extrémních přívalových srážkách 

 
 Údaje  jsou převzaty z územní studie „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“ v 
Karlovarském kraji. Posice jsou zobrazeny v koordinačním výkresu v těchto lokalitách: 
 
Obec: Bochov – ID plochy 606758_1, 606758_2 
Kategorie plochy dle nebezpečí: střední nebezpečí 
Zranitelnost území pod kritickým bodem: A vysoká zranitelnost 
 
Přehledná mapa přispívající plochy: 

 
 
 
Obec: Dlouhá Lomnice – ID plochy 626422_1,626422_2, 626422_3 
Kategorie plochy dle nebezpečí: nízké nebezpečí 
 
Přehledná mapa přispívající plochy: 
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Obec: Kozlov – ID plochy 671622_1 
Kategorie plochy dle nebezpečí: nízké nebezpečí 
 
Přehledná mapa přispívající plochy: 

 
 
Obec: Pěčkovice – ID plochy 671657_1 
Kategorie plochy dle nebezpečí: nízké nebezpečí 
 
Přehledná mapa přispívající plochy: 
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Územní plán Bochov akceptuje relevantní protipovodňová opatření v tomto rozsahu: 
- ř.km 15,599 – 15,01 Lomnického potoka - hrázkou zabránit přímému nátoku povodňových průtoků 
 do rybníka snížením terénu zprůtočnit obtok povodňových průtoků kolem rybníku zleva zřídit 
 kapacitní bezpečnostní  přeliv - snížením a opevněním jižní rybniční hráze.  
- ř.km 15,01 – 14,99 Lomnického potoka- nenechat zarůst nálety prostor mezi zahradou a svahem v 
 levobřežní inundaci - volný průchod povodňové proudnice při návratu z levobřežní luční inundace 
 – nezvýšení hladiny v pravobřežní zástavbě. 
 
 Výše navržená protipovodňová opatření jsou umístěna do záplavového území Q100, ve kterém 
nejsou ÚP Bochov umístěny rozvojové plochy a do kterého nelze umístit žádné jiné stavby,  

 
Zásobování pitnou vodou 
 Obec Bochov nemá plně rozvinutý systém zásobování pitnou vodou ve všech místních částech. 
Vodovodní sítí disponuje pouze místní část Bochov, Dlouhá Lomnice, Sovolusky, Údrč a Kozlov.  
 
 V případech ostatních místních částí: Rybničná, Teleč, Těšetice, Číhaná, Herstošice, Javorná, 
Jesinky, Německý Chloumek, Nové Kounice a Mirotice není vybudován vodovodní systém pro veřejnou 
potřebu a vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším provozním nákladům se jeho výstavba do budoucna 
nepředpokládá. Zásobování pitnou vodou v těchto částech je zajištěno domovními studnami u jednotlivých 
nemovitostí, kterou je však nezbytné pravidelně sledovat z hlediska kvality vody. V případě že voda nebude 
vyhovovat požadavkům dle vyhl. 376/2000 Sb. , kterou se stanoví požadavky  na pitnou vodu, je nutné 
zajistit individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé musí v daném množství zajistit potřebné množství vody 
ve formě vody balené. V souladu s plánem vodovodů a kanalizací územní plán navrhuje tímto způsobem 
zajišťovat pitnou vodu ve všech rozvojových plochách ve zmíněných místních částech.  
 
 Provozování systému zásobování pitnou vodou v obci Bochov a vybraných místních částech: Dlouhá 
Lomnice, Sovolusky, Údrč a Kozlov, je zajišťován akciovou společností Vodovody a Kanalizace Karlovy Vary 
a.s.  
 
 Výstavba vodovodního přivaděče Žlutice – Údrč, napojení na výtlačný řad ÚV Žlutice – Vodojem 
Lažany zajistila připojení m.č. Bochov, Údrč, Polom a Bražec na skupinový vodovod s dodávkou vody 
z úpravny Žlutice. Dolní tlakové pásmo m.č. Bochov je zásobováno z prameniště. Místní části Sovolusky, 
Kozlov a Dlouhá Lomnice disponují vodovodem pro veřejnou potřebu tj. rozvodem vody z vlastních zdrojů, 
kterými jsou v případě Sovolusk tři výrony vody, Kozlova jímací zářezy a případě Dlouhé Lomnice pak 4 
jímací zářezy a jedna vrtaná studna.  
 
 V rámci návrhu územního plánu jsou rozvojové plochy v těchto částech napojeny na stávající a nově 
navržené řady.  Dále územní plán počítá s rekonstrukcemi jednotlivých úseků. 
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 Navrhované vodovodní řady v rozvojových plochách navazují na stávající vodovodní síť, nové řady 
budou kladeny ve veřejných prostorech (uličních profilech) dle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a budou zokruhovány. 
 
 Navržená vodovodní síť bude řešena dle příslušných oborových norem a s přihlédnutím k ČSN 
730873 (Zásobování požární vodou), tzn., že profily vodovodních řadů v obytném území budou s výjimkou 
samostatných koncových úseků navrhovány minimálně DN 80 a vodovodní síť bude osazena hydranty 
vzdálenými od sebe max. 240 m (maximální vzdálenost objektu od hydrantu je 150 m), v komerčních a 
industriálních plochách se minimální dimenze vodovodů pohybují od 100 do 200 mm v závislosti na 
zastavěné ploše a požárním zatížení objektů (vzdálenost hydrantů se v nejméně příznivém případě snižuje 
na 80 m od objektu a 160 m mezi sebou) v objemu vydatnosti  6-9 l/s. 
Stávající i navrhovaná vodovodní síť v řešeném území je zakreslena v grafické příloze. 
 
 Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách uvedená v následující tabulce vychází z údajů 
uvedených v PRVKUK: 
- specifická potřeba pitné vody: 120 l . os-1 . den-1 
- koeficient denní nerovnoměrnosti kd: 1,46 
- pro plochy určené k jiným účelům než bydlení byla uvažována potřeba 0,05 l/s/ha, pro průmysl a 
 0,075 l/s/ha pro jiné účely (v tabulce -*) 
- koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh : 1,80 (BI, BV, RI, SM) 
 
Tabulka 4 Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách napojovaných na vodovodní síť 

označení 
zastavitelné 

plochy 

Počet 
obyvatel 

Katastr 

Průměrná 
denní 

potřeba 
(m3/den) 

Max. denní 
potřeba 
(m3/den) 

Max. 
hodinová 

potřeba (l/s) 

BO-BI1 7 Bochov 0,78 1,14 0,02 

BO-BI2 13 Bochov 1,56 2,28 0,05 

BO-BI3 42 Bochov 5,06 7,38 0,15 

BO-BV4 102 Bochov 12,19 17,8 0,37 

BO-BI5 7 Bochov 0,86 1,26 0,03 

BO-BI6 141 Bochov 16,9 24,67 0,51 

BO-BI7 26 Bochov 3,13 4,57 0,1 

BO-BI8 160 Bochov 19,23 28,07 0,58 

BO-OS1   Bochov 11,04 11,04 0,13 

BO-RZ1   Bochov 39,93 39,93 0,46 

BO-SM1 28 Bochov 3,41 4,97 0,1 

BO-SM2 123 Bochov 14,71 21,48 0,45 

BO-SM3 24 Bochov 2,89 4,21 0,09 

BO-VL1   Bochov 210,93 210,93 2,44 

BO-VL2   Bochov 33,88 33,88 0,39 

BO-VL3   Bochov 242,44 242,44 2,81 

BO-VS1   Bochov 115,61 115,61 1,34 

celkem  778 Bochov 775,84 818,76 10,74 

KO-BV1 33 Kozlov 4 5,84 0,12 

KO-BX1 32 Kozlov 3,82 5,58 0,12 

KO-SV1 18 Kozlov 2,14 3,13 0,07 

celkem  83 Kozlov  9,97 14,56 0,3 

LO-BI1 83 Dlouhá Lomnice 9,92 14,49 0,3 

LO-BI2 181 Dlouhá Lomnice 21,69 31,66 0,66 

LO-BI3 15 Dlouhá Lomnice 1,77 2,58 0,05 

LO-BI4 9 Dlouhá Lomnice 1,09 1,6 0,03 
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LO-BX1 58 Dlouhá Lomnice 7,02 10,24 0,21 

LO-BX2 7 Dlouhá Lomnice 0,85 1,25 0,03 

LO-VS1 66 Dlouhá Lomnice 7,92 11,56 0,24 

celkem  419 Dlouhá Lomnice 50,26 73,38 1,53 

PO-BV1 13 Polom u Údrče 1,52 2,22 0,05 

PO-BV2 4 Polom u Údrče 0,52 0,76 0,02 

PO-BV3 6 Polom u Údrče 0,73 1,06 0,02 

PO-BV4 40 Polom u Údrče 4,74 6,93 0,14 

PO-BX1 21 Polom u Údrče 2,58 3,76 0,08 

PO-OM1   Polom u Údrče 10,88 10,88 0 

PO-OM2   Polom u Údrče 56 56 0 

celkem  84 Polom u Údrče 76,97 81,61 0,31 

SO-BV1 34 Sovolusky u Bochova 4,06 5,93 0,12 

SO-BV2 33 Sovolusky u Bochova 3,91 5,71 0,12 

SO-BX1 24 Sovolusky u Bochova 2,83 4,13 0,09 

celkem  90 Sovolusky u Bochova 10,8 15,77 0,33 

ÚD-BV1 26 Údrč 3,06 4,47 0,09 

ÚD-BV2 159 Údrč 19,05 27,82 0,58 

ÚD-BV3 199 Údrč 23,88 34,87 0,73 

ÚD-BV4 31 Údrč 3,69 5,38 0,11 

ÚD-BX1 8 Údrč 0,92 1,35 0,03 

celkem  422 Údrč 50,61 73,89 1,54 

 
 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou  
 Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 
l/den×obyvatele cisternami ze zdroje prameniště Valeč. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou 
vodou. 
 
 Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů 
pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 

Kanalizace  
 Stejně jako v případě zásobování pitnou vodou i v případě odvádění a likvidace odpadních vod je 
systém odpadních stok vybudovaný pouze v několika místních částech a sice Bochov a Dlouhá Lomnice. 
V ostatních místních částech jsou splaškové vody likvidovány v domovních septicích s přepadem do terénu.  
 
 Obdobně jako v případě pitné vody ani v případě vody odpadní se vzhledem  k nízkému počtu 
obyvatel a vyšším provozním nákladům nepředpokládá výstavba kanalizačních stok a lokálních čistíren 
odpadních vod. V souvislosti s požadavky danými směrnicí WFD 2000/60/ES Evropské rady a Parlamentu a 
dále zákona č. 254/2000 , Sb., vodního zákona, kde jsou striktně specifikovány nároky na kvalitu vody ve 
vodotečích, návrh územního plánu navrhuje v případě rozvojových ploch v neodkanalizovaných částech 
výstavbu bezodtokých akumulačních jímek, které budou pravidelně vyváženy na ČOV Bochov, nebo ČOV 
Drahovice v Karlových Varech. Současně budou nahrazeny akumulačními bezodtokými jímkami i stávající 
septiky s přepadem do terénu.  
 
 V případě obce Bochov návrh územního plánu navrhuje napojení rozvojových ploch na stávající 
infrastrukturu, kterou rozšiřuje. Navrženy jsou tři čerpací stanice včetně výtlačného potrubí, které zajistí 
dopravení splaškových vod na ČOV Bochov. Územní plán současně navrhuje intenzifikaci ČOV Bochov ze 
stávající kapacity na 1 500 EO, tak aby baly kapacitně pokryta potřeba nejen m.č. Bochov, ale i ostatních 
místních částí spolu s potřebou likvidace objemu akumulačních jímek. V případě Dlouhé Lomnice budou 
rozvojové plochy napojeny na stávající kanalizační síť, kterou doplňuje. Návrh navrhuje zrušení stávajícího 
septiku SM 10 a navrhuje výstavbu aktivační kontejnerové ČOV AČB 120. V rámci místní části Údrč budou 
rozvojové plochy napojeny na nově navrženou kanalizační síť z jejíhož nejnižšího místa budou odpadní vody 
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čerpány na kanalizační síť v Bochově a následně odvedeny na ČOV. Do doby výstavby systému 
odkanalizování budou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy k likvidaci na ČOV 
Bochov,  
 
 Veškeré vyvolané investiční záměry  napojované na stávající kanalizační síť budou posouzeny a 
bude ověřena dostatečná kapacita v rámci stávající sítě provozovatelem (m.č. Bochov, Dlouhá Lomnice). 
Územní plán předpokládá nezbytné zkapacitnění a rekonstrukci daných úseků stokových sítí včetně objektů 
na sítích.  
 
 Dešťové vody nejsou v rámci návrhu územního plánu řešeny. Tyto budou předmětem konkrétních 
návrhů výstavby na jednotlivých plochách. Předpokládána je přednostní likvidace dešťových vod přímo na 
pozemcích jejich spadu, vsakováním (trend nakládání s dešťovými vodami). V případech nevhodných 
podmínek pro zasakování je nezbytné retenování a regulované odvádění oddílnou kanalizací či samostatné 
postupné odvedení dešťových vod do vodoteče. Nebo terénu. 
 
 Stávající i navrhovaná kanalizační síť v řešeném území je zakreslena v grafické příloze. Navrhované 
kanalizační řady v rozvojových plochách navazují na stávající vodovodní síť, nové řady budou kladeny ve 
veřejných prostorech (uličních profilech) dle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 
Bilance produkce splaškových odpadních vod v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce, 
výpočty vycházejí ze stejných údajů a předpokladů jako výpočty potřeb pitné vody, součinitel maximální 
hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod byl použit v souladu s ČSN 756101. 
 
Tabulka 5 Bilance produkce odpadních vod v rozvojových plochách 

označení 
zastavitelné 

plochy 

Počet 
obyvatel 

Katastr 

Průměrná 
denní 

potřeba 
(m3/den) 

Max. denní 
produkce 

splašků (l/s) 

BO-BI1 7 Bochov 0,78 0,07 

BO-BI2 13 Bochov 1,56 0,14 

BO-BI3 42 Bochov 5,06 0,39 

BO-BV4 102 Bochov 12,19 0,62 

BO-BI5 7 Bochov 0,86 0,08 

BO-BI6 141 Bochov 16,9 0,86 

BO-BI7 26 Bochov 3,13 0,26 

BO-BI8 160 Bochov 19,23 0,98 

BO-OS1   Bochov 11,04 0,13 

BO-RZ1   Bochov 39,93 0,46 

BO-SM1 28 Bochov 3,41 0,28 

BO-SM2 123 Bochov 14,71 0,75 

BO-SM3 24 Bochov 2,89 0,24 

BO-VL1   Bochov 210,93 2,44 

BO-VL2   Bochov 33,88 0,39 

BO-VL3   Bochov 242,44 2,81 

BO-VS1   Bochov 115,61 1,34 

celkem  778 Bochov 775,84 13,6 

KO-BV1 33 Kozlov 4 0,32 

KO-BX1 32 Kozlov 3,82 0,31 

KO-SV1 18 Kozlov 2,14 0,19 

celkem  83 Kozlov  9,97 0,81 

LO-BI1 83 Dlouhá Lomnice 9,92 0,68 

LO-BI2 181 Dlouhá Lomnice 21,69 1,1 

LO-BI3 15 Dlouhá Lomnice 1,77 0,15 

LO-BI4 9 Dlouhá Lomnice 1,09 0,1 
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LO-BX1 58 Dlouhá Lomnice 7,02 0,51 

LO-BX2 7 Dlouhá Lomnice 0,85 0,08 

LO-VS1 66 Dlouhá Lomnice 7,92 0,58 

celkem  419 Dlouhá Lomnice 50,26 3,2 

PO-BV1 13 Polom u Údrče 1,52 0,13 

PO-BV2 4 Polom u Údrče 0,52 0,05 

PO-BV3 6 Polom u Údrče 0,73 0,07 

PO-BV4 40 Polom u Údrče 4,74 0,38 

PO-BX1 21 Polom u Údrče 2,58 0,21 

PO-OM1   Polom u Údrče 10,88 0 

PO-OM2   Polom u Údrče 56 0,84 

celkem  84 Polom u Údrče 76,97 5,26 

SO-BV1 34 Sovolusky u Bochova 4,06 0,32 

SO-BV2 33 Sovolusky u Bochova 3,91 0,31 

SO-BX1 24 Sovolusky u Bochova 2,83 0,24 

celkem  90 
Sovolusky u 

Bochova 
10,8 6,13 

ÚD-BV1 26 Údrč 3,06 0,26 

ÚD-BV2 159 Údrč 19,05 0,97 

ÚD-BV3 199 Údrč 23,88 1,22 

ÚD-BV4 31 Údrč 3,69 0,29 

ÚD-BX1 8 Údrč 0,92 0,08 

celkem  422 Údrč 50,61 2,82 

 

3e4) Energetické řešení 

 

Zásobování zemním plynem 
 
 V rámci řešeného území je plynofikována pouze oblast Bochova. Zásobování plynem je realizováno 
z jedné VTL/STL regulační stanice o výkonu 1200 m3/h prostřednictvím středotlakých plynovodů. Zmíněná 
regulační stanice je napojena na VTL plynovod Útvina – Bochov DN 150, který je napojen na VTL plynovod 
Poutnov – Toužim. Zásobovací plynovod o délce 15 km byl realizován v roce 2004. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch BO-SM1, BO-BI2, BO-BI5, BO-VL1, BO-BV1, BO-BI8, BO-
SM2, BO-OS1, BO-BI4, BO-VL3, BO-BI6, BO-VS1, BO-BI1, BO-VL2, BO-BI10, BO-BI3, BO-BI9, BO-BI7 a 
BO-SM3 v katastrálním území Bochov rozšířením stávající sítě STL plynovodů. 
 
 Z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Karlovarského kraje) je převzat záměr realizace 
dvou VTL plynovodů navazujících na stávající zásobovací rozvod DN150.  
 
 Realizace VTL plynovodů závisí na vyhodnocení marketingových studií, neboť jde o poměrně dlouhé 
plynovody a odběry zemního plynu po trase musí prokázat ekonomickou efektivnost staveb. Z hlediska 
hustoty osídlení kraje však dosavadní síť resp. připravovaná výstavba VTL plynovodů dává dostatečné 
předpoklady pro plošnou plynofikaci obcí, které vůbec plynofikovat lze. Je třeba uvést, že VTL plynovody a 
na ně navazující vysokotlaké regulační stanice (VTL–RS) jsou zdrojovým článkem a teprve navazující síť 
středotlakých (STL) plynovodů je základem pro plošnou plynofikaci. Středotlaké plynovody, které mohou být 
provozovány až do přetlaku 400 kPa, mají při vhodném dimenzování dostatečnou přepravní kapacitu na 
poměrně značných vzdálenostech a proto se stále více využívá postavení VTL –RS o dostatečné kapacitě a 
navazující středotlaké plynovody slouží pro plošnou plynofikaci skupiny obcí. 
Návrh územního plánu vymezuje koridory pro plynofikaci částí řešeného území Mirotice, Pávice, Teleč, 
Dlouhá Ves a Polom, které leží poblíž zásobovacího VTL plynovodu či v blízkosti vymezených VTL rezerv. 
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 Návrh územního plánu potvrzuje rozmístění stávajících plynovodů a návazného zařízení 
souvisejícího s provozem distribuční soustavy zemního plynu. 
 

Zásobování elektrickou energií 
  
 Provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie je ČEZ Distribuce, a.s. Hlavním 
uzlovým bodem přenosové soustavy pro oblast Karlovarského kraje je rozvodna Vítkov s transformací VVN 
220/110 kV. Prostřednictvím vedení VVN 220 kV zajišťuje jak propojení s elektrárenskými zdroji v Tisové a 
Vřesové tak s rozvodnou Přeštice a rozvodnou Hradec u Kadaně.  
 
 V řešeném území je 32 distribučních trafostanic VN/NN. Zastavěná území jsou zásobovány 
prostřednictvím stabilizované distribuční soustavy VN 22 kV.  
 
 Řešeným územím prochází vedení přenosové soustavy VVN 220 KV v trasování Hradec – 
Vítkov. Do stávajícího koridoru tohoto vedení je z důvodu posílení přenosové schopnosti a spolehlivosti 
energetické soustavy Ústeckého a Karlovarského kraje umístěno vedení přenosové soustavy ZVN 400 kV.  
 Realizace záměru se předpokládá okolo roku 2020. V rámci řešeného území dojde podle 
předpokladů k rozšíření stávajícího vymezeného koridoru z 54,0 m na 69,4 m. 
 
 Územní plán dále v návaznosti na místní podmínky navrhuje připojení rozvojových ploch na 
distribuční soustavu elektrické energie. Přednostně je navrhováno napojení kabelovým, v zemi uloženým 
vedením, v některých lokalitách se ale jeví vhodnější nadzemního vedení VN. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch RY-BI14, RY-BI4, RY-BX1, RY-BI1, RY-BI8, RY-BI13, 
RY-BI3, RY-BI2, RY-BI7, RY-BI11, RY-BI9, RY-BI5, RY-BI15, RY-BI10 a RY-BI12 v katastrálním území 
Rybničná kabelovým podzemním vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch JA-BV3, JA-BV1, JA-BV5, JA-BV6, JA-SV1, JA-BV4 a 
JA-BV7 v katastrálním území Javorná u Toužimi  kabelovým podzemní vedením VN dle modifikovaného 
návrhu převzatého z ÚAP. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch NK-BV1, NK-BV3, NK-BV4 a NK-BV2 v katastrálním území 
Nové Kounice  kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch ČI-BV1, ČI-BX1 a ČI-SV1 v katastrálním území Číhaná u 
Javorné kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch MI-SV1, MI-SV4, MI-SV2, MI-SV3 a MI-VS1 v katastrálním 
území Mirotice u Kozlova kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční 
soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojové plochy PE-VS1 v katastrálním území Pěčkovice nadzemním 
vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch KO-SV1 a KO-BV1 v katastrálním území Kozlov kabelovým 
podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch SO-BV2 a SO-BV1 v katastrální území Sovolusky u 
Bochova kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch PO-BV1, PO-OM2, PO-OM1, PO-BV4, PO-BV3 a PO-BV2 
v katastrálním území Polom u Údrče venkovním a návazným kabelovým podzemní vedením VN na stávající 
vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch ÚD-BV1, ÚD-BV4, ÚD-BV3 a ÚD-BV2 v katastrálním území 
Údrč kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch HE-BV2, HE-VS1 a HE-BV1 v katastrálním území 
Herstošice kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch TE-BV3, TE-BV1, TE-BV4 a TE-BV2 v katastrálním území 
Těšetice u Bochova kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
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 Je navrženo připojení rozvojových ploch BO-VS1, BO-VL1, BO-VL2, BO-BI2, BO-BI5, BO-VL3, BO-
BI1 a BO-OS1 v katastrálním území Bochov kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV 
distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch BO-BI7, BO-SM1, BO-BI8, BO-SM2, BO-BI9 a BO-BI6 
v katastrálním území Bochov venkovním a návazným kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení 
VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch LO-BI2, LO-BI3, LO-BI4 a LO-BI1 v katastrálním území 
Dlouhá Lomnice kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 Je navrženo připojení rozvojové plochy LO-VS1 v katastrálním území Dlouhá Lomnice nadzemním 
vedením VN na stávající vedení VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Je navrženo připojení rozvojových ploch NCH-BV4, NCH-BX1, NCH-BV1, NCH-BV3, NCH-BV2 a 
NCH-VS1 v katastrálním území Německý Chloumek kabelovým podzemní vedením VN na stávající vedení 
VN 22 kV distribuční soustavy. 
 
 Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících vedení a návazného zařízení souvisejícího s provozem 
přenosové a distribuční soustavy elektrické energie. 
 
Tabulka 6 Přehled distribučních trafostanic 

 
  

Zásobování teplem 
 Část města Bochova – panelové ( bytové ) domy jsou napojena na blokovou kotelnu. 
 
 Ostatní zásobování teplem v řešeném území je decentralizované. Zdroji tepla jsou lokální kotle na 
tuhá paliva, zemní plyn, elektrokotle apod. Stávající urbanizace území není vhodná pro realizaci velkého 
centrálního zdroje tepla a navazující distribuční soustavy. 

Ozn. Název Lokalita Trafo Konstrukce Provozovatel

TS1 TS Obec Kozlov 100 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS2 TS Statek Kozlov 160 kVA příhradová jiný

TS3 TS Obec Pávice 50 kVA čtyřsloupová betonová ČEZ Distribuce, a.s.

TS4 TS Obec Sovolusky 100 kVA dvousloupová betonová ČEZ Distribuce, a.s.

TS5 TS Obec Jesinky 50 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS6 TS Obec Teleč 250 kVA dvousloupová betonová ČEZ Distribuce, a.s.

TS7 TS Statek Teleč 400 kVA dvousloupová betonová jiný

TS8 TS Obec Údrč 160 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS9 TS Rybář Údrč 100 kVA příhradová jiný

TS10 TS Statek Údrč 160 kVA příhradová jiný

TS11 TS Obec Polom 50 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS12 TS Obec Herstošice 100 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS13 TS Obec Těšetice 100 kVA minaret ČEZ Distribuce, a.s.

TS14 TS Pila Bochov 400 kVA dvousloupová betonová jiný

TS15 TS Výkup Bochov 160 kVA dvousloupová betonová ČEZ Distribuce, a.s.

TS16 TS Jednota-lah Bochov 250 kVA dvousloupová betonová ČEZ Distribuce, a.s.

TS17 TS Bytovky Bochov 2x250 kVA zděná ČEZ Distribuce, a.s.

TS18 TS Škola Bochov 250 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS19 TS Okály-Lipová Bochov 100 kVA dvousloupová betonová ČEZ Distribuce, a.s.

TS20 TS U hasičárny Bochov 2x400 kVA zděná se kabel. Přívodem ČEZ Distribuce, a.s.

TS21 TS Elektro Bochov 250 kVA dvousloupová betonová ČEZ Distribuce, a.s.

TS22 TS Statek Bochov 400 kVA čtyřsloupová betonová ČEZ Distribuce, a.s.

TS23 TS Obec Rybničná 160 kVA dvousloupová betonová ČEZ Distribuce, a.s.

TS24 TS Javorná zámek Javorná 100 kVA minaret ČEZ Distribuce, a.s.

TS25 TS Obec Javorná 50 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS26 TS Statek Dlouhá Lomnice 160 kVA dvousloupová betonová jiný

TS27 TS Obec Dlouhá Lomnice 160 kVA minaret ČEZ Distribuce, a.s.

TS28 TS Obec Německý Chloumek75 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS29 TS Lom Číhaná dvousloupová betonová jiný

TS30 TS Obec Číhaná 100 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS31 TS Obec Mirotice 100 kVA příhradová ČEZ Distribuce, a.s.

TS32 TS Muniční sklad Mirotice jiný
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Tabulka 7 Vypočtené, maximální spotřeby energií ploch určených k bydlení 

Ozn. Katastrální území Plocha 

Vypočtená maximální roční spotřeba energie 

Celkem Vytápění 
Teplá 
voda 

Ostatní 

    [m2] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

BO-BI1 Bochov 1 631 43 23 11 9 

BO-BI2 Bochov 3 259 85 47 21 17 

BO-BI3 Bochov 10 532 277 152 69 55 

BO-BV4 Bochov 25 393 682 375 170 136 

BO-BI5 Bochov 1 795 43 23 11 9 

BO-BI6 Bochov 35 199 937 515 234 187 

BO-BI7 Bochov 6 517 170 94 43 34 

BO-BI8 Bochov 40 053 1 065 586 266 213 

ČI-BV1 Číhaná u Javorné 2 405 64 35 16 13 

ČI-BX1 Číhaná u Javorné 4 004 107 59 27 21 

HE-BV1 Herstošice 5 810 149 82 37 30 

HE-BV2 Herstošice 7 785 213 117 53 43 

HE-BX1 Herstošice 10 145 277 152 69 55 

JA-BV1 Javorná u Toužimi 1 872 43 23 11 9 

JA-BV2 Javorná u Toužimi 340 0 0 0 0 

JA-BV3 Javorná u Toužimi 4 677 128 70 32 26 

JA-BV4 Javorná u Toužimi 6 025 170 94 43 34 

JA-BV5 Javorná u Toužimi 16 334 426 234 107 85 

JA-BV6 Javorná u Toužimi 1 580 43 23 11 9 

JA-BV7 Javorná u Toužimi 2 864 85 47 21 17 

KO-BV1 Kozlov 7 339 192 105 48 38 

KO-BX1 Kozlov 7 010 192 105 48 38 

LO-BI1 Dlouhá Lomnice 20 674 554 305 138 111 

LO-BI2 Dlouhá Lomnice 45 182 1 193 656 298 239 

LO-BI3 Dlouhá Lomnice 3 683 107 59 27 21 

LO-BI4 Dlouhá Lomnice 2 279 64 35 16 13 

LO-BX1 Dlouhá Lomnice 15 539 405 223 101 81 

LO-BX2 Dlouhá Lomnice 1 780 43 23 11 9 

NCH-BV1 Německý Chloumek 5 732 149 82 37 30 

NCH-BV2 Německý Chloumek 3 446 85 47 21 17 

NCH-BV3 Německý Chloumek 1 797 43 23 11 9 

NCH-BV4 Německý Chloumek 3 417 85 47 21 17 

NCH-BX1 Německý Chloumek 49 432 1 321 726 330 264 

NK-BV1 Nové Kounice 157 0 0 0 0 

NK-BV2 Nové Kounice 7 790 213 117 53 43 

NK-BV3 Nové Kounice 2 423 64 35 16 13 

NK-BV4 Nové Kounice 18 916 511 281 128 102 

PO-BV1 Polom u Údrče 2 786 64 35 16 13 

PO-BV2 Polom u Údrče 949 21 12 5 4 

PO-BV3 Polom u Údrče 1 337 43 23 11 9 
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PO-BV4 Polom u Údrče 8 698 234 129 59 47 

PO-BX1 Polom u Údrče 4 721 128 70 32 26 

RY-BI1 Rybničná 23 372 618 340 154 124 

RY-BI10 Rybničná 662 21 12 5 4 

RY-BI11 Rybničná 2 304 64 35 16 13 

RY-BI12 Rybničná 7 696 213 117 53 43 

RY-BI13 Rybničná 3 450 85 47 21 17 

RY-BI14 Rybničná 14 637 383 211 96 77 

RY-BI15 Rybničná 761 21 12 5 4 

RY-BI2 Rybničná 1 965 43 23 11 9 

RY-BI3 Rybničná 7 408 192 105 48 38 

RY-BI4 Rybničná 2 810 85 47 21 17 

RY-BI5 Rybničná 6 263 170 94 43 34 

RY-BI6 Rybničná 544 21 12 5 4 

RY-BI7 Rybničná 2 113 64 35 16 13 

RY-BI8 Rybničná 2 534 64 35 16 13 

RY-BI9 Rybničná 2 187 64 35 16 13 

RY-BX1 Rybničná 4 943 128 70 32 26 

SO-BV1 Sovolusky u Bochova 7 452 192 105 48 38 

SO-BV2 Sovolusky u Bochova 7 167 192 105 48 38 

SO-BX1 Sovolusky u Bochova 5 185 128 70 32 26 

TE-BV1 Těšetice u Bochova 3 222 85 47 21 17 

TE-BV2 Těšetice u Bochova 4 904 128 70 32 26 

TE-BV3 Těšetice u Bochova 2 051 64 35 16 13 

TE-BV4 Těšetice u Bochova 10 714 277 152 69 55 

TE-BX1 Těšetice u Bochova 9 040 234 129 59 47 

TE-BX2 Těšetice u Bochova 3 532 85 47 21 17 

TE-BX3 Těšetice u Bochova 7 754 213 117 53 43 

ÚD-BV1 Údrč 5 612 149 82 37 30 

ÚD-BV2 Údrč 34 932 937 515 234 187 

ÚD-BV3 Údrč 43 784 1 172 644 293 234 

ÚD-BV4 Údrč 6 757 170 94 43 34 

ÚD-BX1 Údrč 1 694 43 23 11 9 

 
Telekomunikace a radiokomunikace 
 Řešené území spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35. V řešeném území se nachází dvě 
automatické telefonní ústředny v obci Bochov a v osadě Rybničná. Mezi těmito dvěma stanicemi byl položen 
dálkový telekomunikační kabel Bochov – Javorná procházející Německým Chloumkem. Podél páteřní silnice 
II./198 prochází rovněž dálkový telekomunikační kabel č.145 a dálkový kabel 59. 
 Místní telefonní síť v osadách je převážně venkovní, provedena samonosnými kabely. Pouze 
v souběhu s dálkovými kabely byla položena místní telefonní síť rovněž do země.  
 Kapacita digitálních telefonních ústředen jak v Bochově, tak i v Rybničné je dostačují i pro možný 
rozvoj území.  
 V řešeném území se dále nachází dvě základové stanice mobilní telefonie provozované společností 
T-Mobile Czech Republic. Řešeným územím prochází jeden páteřní rádiový směrový spoj a jeden rádiový 
směrový spoj. 
 Jsou vymezeny rezervy pro případné rozšíření telekomunikační sítě v oblasti Nových Kounic a 
Javorné. Jejich využití bude závislé na poptávce v uvedených lokalitách. 
 



 

  80 

 Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících zařízení a koridorů telekomunikací a radiokomunikací s 
tím že nejsou vymezeny nové plochy či koridory. 

 

Produktovody 
 
 Do severní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo produktovodu. V tomto ochranném 
pásmu nejsou územním plánem vymezeny žádné zastavitelné plochy a jiná zařízení dopravní a technické 
infrastruktury. 
 
 

3e5) Civilní ochrana 

 
 
 Civilní ochrana v úseku územního plánování je zajišťována dle zákona 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a jeho prováděcí vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky 
civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území 
a druhu územně plánovací dokumentace. 
 
 V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události / krizové situace se bude v řešeném území 
postupovat podle schváleného Krizového, resp. Havarijního plánu Karlovarského kraje. 
 
 Požadavky civilní ochrany jsou zpracovány v souladu s ustanovením § 20 Vyhlášky č. 380/2002 Sb., 
v tomto rozsahu : 
 

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
 

 V zájmovém území se nachází poměrně hustá síť rybníků, které jsou vybudovány na tocích 
procházejících některými osadami. Protržením hráze některého z rybníků by došlo k ohrožení území 
situovaného níže po toku. 
 Na území obce Bochov je stanoveno záplavové území pro Lomnický potok v rozsahu stanovené 
aktivní zóny záplavového území, Q5, Q20 a Q100.  
 

Zóny havarijního plánování 
 

 V současnosti není v zájmovém území vymezena zóna havarijního plánování podle zákona 
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, a zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího zařízení. 
 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
 

 Na území obce Bochov se nenachází žádný stálý tlakový úkryt.  
 
 Improvizované úkryty se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv vhodné budově či 
objektu. Pro výběr vyhovujících prostor k improvizovanému ukrytí obyvatelstva lze využít části bytů, obytných 
domů, provozních a výrobních objektů, škol, nemocnic. Nejvhodnější jsou stavby železobetonové nebo 
ocelové, vhodné jsou i masivní cihelné nebo kamenné stavby s velkou únosností stropních konstrukcí 
v suterénech. Proti samotnému úniku nebezpečných látek jsou nejvhodnější prostory ve vyšších patrech 
budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky. 
 
 Ochranný prostor se volí v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě ohrožení včas 
dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. Při výběru improvizovaného úkrytu je nutné 
dodržet stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů. 
 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
 

 Evakuace se provádí dle zpracovaných povodňových nebo havarijních plánů. Přípravu a realizaci 
nouzového ubytování zajišťují orgány obce ve spolupráci s HZS kraje. Pro účely nouzového ubytování osob 
lze využít mimořádnou událostí nezasažené obytné domy, školská zařízení, kulturní domy a jiné využitelné 
prostory. 
Pro potřeby nouzového ubytování a stravování je v obci vytipován objekt základní školy Bochov. 
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Pokrytí řešeného území varovným signálem 
 

 Varování a vyrozumění zabezpečuje v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 písm. c) zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, HZS Karlovarského kraje. 
  

Plochy ke skladování materiálu civilní ochrany a k poskytnutí humanitární pomoci 
 

 V případě mimořádné události nebo krizové situace lze jako sklad CO a humanitární pomoci 
všeobecně využít prostory některého z objektů občanské vybavenosti – školská zařízení, prostory 
Městského úřadu, objekty kluboven sportovních zařízení a spolků, objektů požární ochrany, apod. 
 
 V řešeném území by pro potřeby skladování materiálu CO a humanitární pomoci mohly posloužit 
prostory základní školy Bochov a budovy radnice Bochov.  
 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území 
 

 Pro přechodné uložení nebezpečných látek lze využít prostory v areálu bývalého muničního skladu – 
bývalém vojenském areálu v lokalitě Mirotický vrch. 
 

Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo 
snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

 

 Záchranné, likvidační a obnovovací práce řídí orgány Integrovaného záchranného systému. 
Vhodnými místy pro dekontaminaci osob jsou bazény, umývárny, sprchy a jiné. Pro dekontaminaci věcných 
prostředků jsou vhodné zpevněné (nejlépe betonové) plochy napojené na kanalizaci a vodovod, 
s improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé odjezd s přívodem vody 
nebo páry. Takovými místy jsou zejména velké garáže, myčky vozidel, trolejbusové a vlakové vozovny, 
apod.  
 Obec Bochov má jako vhodné místo pro účely likvidačních a obnovovacích prací vytipován areál 
bývalého muničního skladu. 
 

Plochy vymezené k zajištění provozu požární technicky a odběrných míst pro zásobování 
vodou k hašení požárů 

 

 Požární ochrana v zájmovém území je zabezpečována územním odborem HZS Karlovy Vary a 
jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Bochov. 
 
 Požární voda je zajištěna z umělých a přírodních zdrojů (řeky a potoky). Umělé zdroje vody 
v řešeném území tvoří požární nádrž v katastru města Bochova (bývalé koupaliště) a hydrantová síť – 
čerpací stanoviště: 
- ulice Okružní u kotelny,  
- u čerpací stanice Benzina a.s., 
- ulice Okružní u hasičské zbrojnice, 
- křižovatka Mlýnské a Pražské ulice, 
- areál ZŠ Bochov, 
- ulice Nádražní. 

 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 
 Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 
15 l/den x obyvatele cisternami ze zdroje prameniště Valeč. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno 
balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a 
z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů 
územně příslušného hygienika. 
 

Závěr 
 K potřebám civilní ochrany, posuzovaným v rámci zpracování územního plánu Bochov, lze 
konstatovat následující: 
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- pro potřeby CO není potřeba v rámci návrhu územního plánu vyčleňovat další speciální plochy 
 s jednoúčelovým využitím, 
- zmiňované plochy či místa mohou v plném rozsahu plnit funkce, pro které jsou v územním plánu 
 obce určeny (bydlení, výroba, občanská vybavenost, atd.), 
- případné využití míst a objektů pro potřeby CO, které nejsou ve vlastnictví státu, se z hlediska 
 majetkoprávního řídí speciálními zákony (zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném 
 systému, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách apod.). 
 

 

3e6) Přírodní hodnoty území, územní systém ekologické stability 

 

Klimatická charakteristika území 
 
 Zájmové území leží dle Quitta E. (1971) z převážné části v chladné klimatické oblasti, klimatickém 
rajónu CH7, J okraj území spadá do mírně teplého rajónu MT3, SZ cíp území pak do mírně teplého rajónu 
MT4 (dle upravené Quittovy klasifikace – Atlas podnebí Česka  - Praha 2007). 
 
Obr.:  Klimatická charakteristika řešeného území 

 
Zdroj: [mapový portál INSPIRE] 
 
Tabulka 8 Klimatické charakteristiky oblastí CH7, MT3 a MT4 

  CH7 MT3 MT4 

  Počet letních dnů 10 – 30 20 - 30 20 - 30 

  Počet dnů  s průměrnou teplotou 10°C a více 120 – 140 120 - 140 140 - 160 

  Počet mrazových dnů 140 – 160 130 - 160 110 - 130 

  Počet ledových dnů 50 – 60 40 - 50 40 - 50 

  Průměrná teplota v lednu 1 1 1 

  Průměrná teplota v červenci 15 – 16 16 - 17 16 - 17 

  Průměrná teplota v dubnu 4 – 6 6.7 6.7 

  Průměrná teplota v říjnu 6 – 7 6.7 6.7 

  Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a 
více 

120 – 130 110 - 120 110 - 120 

  Srážkový úhrn ve vegetačním období 500 – 600 350 - 450 350 - 450 

  Srážkový úhrn v zimním období 350 – 400 250 - 300 250 - 300 

  Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 – 120 60 - 100 60 - 80 

  Počet dnů zamračených 150 – 160 120 - 150 150 - 160 

  Počet dnů jasných  40 - 50 40 - 50 40 - 50 
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Charakteristika území – geomorfologie, geofaktory 
 
Geomorfologické poměry 
 
 Z hlediska geomorfologického členění (Demek, J. 1987) leží zájmové území v provincii Česká 
vysočina, subprovincii Krušnohorská soustava, oblasti Karlovarská vrchovina: 
 
- celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina,  (bez okrsku) 
- celku Tepelská vrchovina, podcelku Žlutická vrchovina, okrsku Bochovská vrchovina 
- celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavskovská vrchovina, okrsku Loketská vrchovina 
 Podkrušnohorské oblasti  
- celku Doupovské hory, podcelku Doupovské hory, okrsku Hradišťská hornatina 
 
Obr.: Mapa geomorfologických poměrů řešeného území 

 
Zdroj: [www.mapy.nature.cz] 
 
Geologické poměry 
 
 V oblasti řešeného území převažují starohorní zvrásněné horniny (především pararuly), směrem 
k VVP Hradiště jsou to třetihorní sopečné (vulkanické) horniny (čediče, znělce, sopečné vyvrženiny) – 
lokálně vystupují i mimo souvislou oblast (Číhaná), severozápadně situovaný předěl starohorní a granitické 
oblasti tvoří protáhlá linie sopečných, částečně přeměněných, hornin (převážně amfibolity). 
 
 Oblast Bochova spadá do krystalinika a prevariského paleozoika Českého masivu, do středočeské 
oblasti (bohemika), regionu tepelského krystalinika s převahou pararuly. Okolí Německého Chloumku po 
Javornou, Rybničnou, Nové Kounice spadá do sasko-durynské oblasti, regionu krušnohorského plutonu 
s výskytem granitů až granodioritů. Směrem na Číhanou se objevují pokryvné útvary a postvariské 
magmatity kvartéru s písčito – hlinitým až hlinito-písčitým sedimentem, jižním směrem se nacházejí i lokality 
s výskytem vulkanitů. Územím se dále příčně táhne amfibolitická oblast.  
 
 Okolí Bochova (zelená) – proterozoické horniny assyntsky zvrásněné s různě silným variským 
přepracováním (břidlice, fylity, svory az pararuly), červená – žuly (granitová řada), fialová – vulkanické 
horniny terciérní (čediče, fonolity, tufy), modré – vulkanické horniny zčásti metamorfované, (proterozoické až 
paleozoické amfibolity, diabasy), světlá – terciérní horniny (písky, jíly) 
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Obr.: Geologické poměry Bochovska 

 
Zdroj: [mapový portál INSPIRE] 
  
Radonové riziko 
Obr.: Radonové riziko 

 

 
 

Zdroj: [ČGS, www.geology.cz] 
 
 Z mapy radonového indexu je možné vyčíst radonový potenciál místního geologického podloží. 
Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Radon Rn-222 vzniká 
radioaktivní přeměnou uranu U-238, přitom koncentrace uranu se v jednotlivých typech hornin velmi liší.  
 Obecně platí, že sedimentární horniny se vyznačují nižšími koncentracemi uranu, než horniny 
metamorfované, nejvyšší koncentrace uranu jsou pak obvyklé v magmatických horninách.  

http://www.geology.cz/
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 Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat 
úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Vyšší kategorie radonového indexu podloží 
znamená vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota 
EOAR) a zároveň indikuje míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z 
podloží u nové výstavby. Lokalita města Bochov se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem (dle ČSN 
73 0601-Ochrana staveb proti radonu z podloží). 
 

Nerostné suroviny 
 
 V území se nachází několik geologicky významných lokalit, i v minulosti bylo sídlo Bochova 
považováno za hornickou osadu. V současnosti je jednou z krajinných dominant i těžený povrchový lom na 
území Horních Tašovic – dobývací prostor 70939 Horní Tašovice (stavební kámen). 
 
Tabulka 9 Ložiska a prognózní zdroje - Ložiska nevyhrazených nerostů plocha 
Subregistr D – registr evidovaných nevýhradních ložisek 

Subregistr 
Číslo 

ložiska 
Název 

Identifikační 
číslo 

Surovina Způsob těžby 

D 3194200 Jesínky 319420000 Stavební kámen dosud netěženo 

D 3194300 Javorná u Toužimi 319430000 Stavební kámen dosud netěženo 

D 3194100 Mirotice u Kozlova 319410000 Stavební kámen dosud netěženo 

 
 
Tabulka 10 Ložiska a prognózní zdroje - Ložiska výhradní plocha 
Subregistr B – registr bilancovaných výhradních ložisek 

Subregistr 
Číslo 

ložiska 
Název 

Identifikační 
číslo 

Surovina Způsob těžby 

B 3069800 Číhaná 306980000 Stavební kámen současná povrchová 

 
 
Tabulka 11 Ložiska a prognózní zdroje - Ložiska zrušená plocha (okolí Javorné) 
Subregistr Z – registr dokumentovaných prognózních zdrojů a zrušených ložisek 

Subregistr 
Číslo 

ložiska 
Název 

Identifikační 
číslo 

Surovina Způsob těžby 

Z 9013600 
Terciér. ostrovy 

Tepelské pl. 
901360003 Uhlí hnědé dosud netěženo 

 
 
Tabulka 22 Ložiska a prognózní zdroje - Ložiska zrušená bod 

Subregistr 
Číslo 

ložiska 
Název 

Identifikační 
číslo 

Surovina Způsob těžby 

Z 
91769

00 
Javorná 

91769000
0 

Radioaktivní 
suroviny 

dosud netěženo 
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Obr.: Mapy výhradních ložisek, nevýhradních ložisek a dobývacích prostorů v řešeném území 

 
Pozn. V mapě jsou vyznačena nevýhradní ložiska (fialová svislá šrafa), výhradní ložiska (růžová kolmá 
šrafa) a dobývací prostor (modrá) 
Zdroj: [mapový portál INSPIRE] 
 

Chráněná ložisková území 
 
 V rámci řešeného území se nenachází žádné chráněné ložiskové území. 

 

Poddolovaná a sesuvná území  
 
 V rámci řešeného území se nevyskytují žádná sesuvná území. Z poddolovaných se zde nachází 3 
lokality plošné – Pila (hnědé uhlí), Vahaneč (kámen) a Německý Chloumek (radioaktivní suroviny), dále 1 
bodová u Javorné (železné rudy). 
 
Obr.: Poddolovaná území a stará zátěž 

 
 
Zdroj: [ÚAP, upraveno AF-CityPlan] 
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Vodní prostředí 
 
Hydrologická charakteristika 
 
 Z hydrologického hlediska ve smyslu vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, spadá Z část 
zájmového území do dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, povodí 3. řádu Teplá a 
Ohře od Teplé po Liboc č.h.p. 1-13-02, většina území však spadá do dílčího povodí Berounky a povodí 3. 
řádu Střela a Berounka od Střely po Rakovnický potok č.h.p. 1-11-02. Rozvodnice mezi těmito povodími 
probíhá ve směru SV – JZ přes vrcholy Roháč, Kozel, Mirotický vrch, Bučka, Lysina u Javorné. 
 
Obr.: Výřez z vodohospodářské mapy 

 
Zdroj: [http://heis.vuv.cz] 
 
 Řešené území je odvodňováno k SZ Lomnickým potokem a jeho levostrannými přítoky Dražovským 
potokem a tokem Javorné, k J je pak odvodňováno Číhanským potokem, Bochovským potokem, Jesíneckým 
potokem a Ratibořským potokem, což jsou levostranné přítoky Střely. 
 
Obr.: Říční síť v řešeném území 

 
Zdroj: [http://heis.vuv.cz] 
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Hydrogeologické poměry 
 
 Z hydrogeologického hlediska ve smyslu vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, spadá Z část 
zájmového území do rajonu 6112 - Krystalinikum Slavkovského lesa, větší část území spadá do rajonu 
6230 - Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. 
 
Obr.: Výřez z hydrogeologické mapy 

 
Zdroj: [www.geology.cz] 
 
Povrchové vody – vodní toky, nádrže a rybníky 
 
 Zájmovým územím protéká velké množství drobných vodních toků a bezejmenných ramen vodních 
toků, které jsou současně zdroji pro mnohé z místních rybníků a nádrží.   
 
 Obcí Bochov protéká Bochovský potok, na kterém leží dva rybníky: Křížový a Panský. V obci se dále 
nachází ještě rybníky: Horní Bochovský, Nový Bochov, Silniční a Tábor. Čihařský potok protéká středem 
místní částí Číhaná, kde se mimo jiné nalézá na návsi malý rybník. Místní částí Dlouhá Lomnice protéká 
Lomnický potok a nalezli bychom zde také Malý a Velký lesní rybník. Herstošicemi protéká Ratibořský potok. 
Místní částí Německý Chloumek se na západě nacházejí 2 rybníky (Malý a Velký Modrý rybník) a protéká 
jím bezejmenný potok. V Polomu u Údrče se nacházejí Velký a Malý Modrý martinický rybník. Na území 
Rybničné se nachází Zámecký rybník. V katastrálním území Údrče se nachází velké množství rybníků 
(Obecní Údrčský, Velký Údrčský, Velký a Malý Polom, Březový, Plochý, Horní kamenný, Arbes, Kopinský, 
Malý Kopinský). Ve zdejší rybniční soustavě pramení Jesinecký potok. 
 
 S ohledem na velikost a důležitost je v následujícím textu podrobněji popsán Lomnický potok.  
 
 Lomnický potok je pravostranný přítok řeky Teplé v okrese Karlovy Vary. Délka jeho toku činí 26,7 
km, plocha povodí je 97,4 km². Potok pramení zhruba 7 km severoseverovýchodně od Bochova v katastru 
Bražec u Hradiště. Poblíž se nachází bývalá obec Doupovské Mezilesí, která byla kvůli vojenskému prostoru 
Hradiště v roce 1945 vystěhována. Potok patří do pstruhového pásma. Mezi levostranné přítoky patří 
Chlumecká strouha, Javorná a Dražovský potok, mezi pravostranné pak Mlýnský potok. Průměrný průtok u 
ústí činí 0,61 m³/s. Na jeho 3,2 říčním kilometru se nachází hráz VD Stanovice, jejíž hlavní účel je zásobení 
Karlovarska pitnou vodou. 
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Obr.: Vodní toky, nádrže a rybníky 

 
Zdroj: [UAP Bochov] 
 
Podzemní vody 
 
 V zájmové oblasti Bochova se vyskytují puklinové podzemní vody, tedy vody v rámci kompaktních 
hornin, tj. ve vyvřelinách a metamorfitech, přičemž tyto horniny mají podmínky pro pohyb podzemních vod 
vyvinuty pouze v puklinách. Oblast Karlovarska spadá do oblasti s vyšším výskytem srážek a oblasti 
s narušenou tektonikou, lze ji tedy označit za bohatou co do objemu podzemních vod, nicméně tyto vody 
jsou silně mineralizované a nelze je tedy využívat jako pitné. 
 
CHOPAV 
 
 Část řešeného území spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Chebská 
pánev a Slavkovský les. Jedná se o oblast Dlouhá Lomnice, Německý Chloumek, Javorná, Rybničná, Nové 
Kounice a části Bochova a Bražce. V rámci těchto území a jejich dalším rozvoje je nezbytné postupovat 
v souladu s Nařízením vlády č.85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská 
pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér 
řeky Moravy.  
 
Obr. CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les 

 
Zdroj: [UAP Bochov] 
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Ochranná pásma vodních zdrojů 
 
 Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon), a mají sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo 
povrchových vod, které jsou využívány nebo využitelné k zásobování pitnou vodou a mají průměrný roční 
odběr přes 10 000 m3 (v přepočtu průměrně 27,4 m3 za den). Odstupňovaným způsobem je v nich 
stanoveno, které aktivity jsou v těchto pásmech omezeny a jaká opatření se zde naopak dle vodního zákona 
musí provádět. Ochranné pásmo I. stupně má zajišťovat přímou ochranu vodního zdroje v bezprostředním 
okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Ochranné pásmo II. stupně má zajišťovat ochranu vodního zdroje v 
územích, která stanoví vodoprávní úřad. Vždy musí ležet vně ochranného pásma I. stupně.  
 
 Do zájmového území zasahuje celkem 6 OP vodních zdrojů. Pět z těchto šesti zdrojů se nalézá 
v nedalekém katastrálním území Olšových Vrat. U těchto vodních zdrojů jsou současně stanovena kromě 
ochranného pásma I. stupně, také ochranné pásmo II. stupně v rozmezí vnitřní a vnější (II.a/b).  
 
Obr.  Ochranná pásma vodních zdrojů 

 
Zdroj: [UAP Bochov] 
 
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 
 
 Podle zákona 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský 
zákon) se stanovují ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ). Obdobně jako v případě vodních 
zdrojů se i zde stanovují ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů I. a II. stupně. Ochranné pásmo I. 
stupně se stanoví pro území zahrnující zpravidla okolí výstupu zdroje, v němž se mohou provádět prakticky 
jen činnosti spojené s ochranou a využitím zdroje. Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně zřídelní 
struktury zdroje, popřípadě infiltračního území zřídelní struktury zdroje nebo jeho části nebo infiltračního 
území zdroje nebo jeho části. V ochranných pásmech I. i II. stupně je zakázáno provádět činnosti, které 
mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní 
nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Tyto činnosti a termín jejich ukončení v návaznosti na místní 
geologické podmínky stanoví vyhláška ministerstva, kterou se stanoví ochranné pásmo. 
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Obr.:  Ochranná pásma přírodních a minerálních léčivých zdrojů 

 
Zdroj: [UAP Bochov] 
 
Záplavová území 
 
 Z hlediska ochrany před povodněmi na území obce Bochova byla stanovena záplavová území pro 
Lomnický potok v rozsahu stanovené aktivní zóny záplavového území, Q5, Q20 a Q100.  
 
Obr.: Stanovené záplavové zóny (Lomnický potok v Dlouhé Lomnici) 

 
Zdroj: [UAP Bochov] 
 
 Základní limity aktivit v aktivní zóně definuje vodní zákon v §67: V aktivní zóně záplavových území 
se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, 
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převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s 
vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a 
odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí 
chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 
97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena 
taková opatření, díky kterým bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a 
stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.  
 
 V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových 
vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a 
předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná 
ubytovací zařízení.  
 
 Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy 
omezující podmínky. 
 

Biogeografie, fytogeogragie 
 
Biogeografie  
 
 Řešené území náleží v soustavě biogeografického členění do (CULEK M. A KOL., 2005) 
biogeografické provincie:    středoevropských listnatých lesů 
biogeografické podprovincie:    hercynské 
biogeografický region (bioregion):   1.13 Doupovský bioregion 
      1.60 Hornoslavkovský bioregion  
 
 Území Bochova spadá dle biogeografického členění do hercynské podprovincie, která se zde dělí na 
2 bioregiony. 

 
1.13 Doupovský bioregion 
 
 Bioregion se nachází v severní části západní Čech, prakticky se přitom shoduje s geomorfologickým 
celkem Doupovské hory. Bioregion má okrouhlý tvar a celkovou plochu 674km2. Typická část bioregionu je 
tvořena sopečným pohořím s ultrabazickými půdami a s širokým rozpětím vegetačních stupňů od 
teplomilných doubrav (1VS) a extrémně teplomilné nelesní (stepní) bioty se zastoupením kavylů až po 5. 
jedlovo-bukový vegetační stupeň, tj. po biotu horského bukového lesa. V charakteru bioty se projevuje 
srážkový stín Krušných hor. Nereprezentativní částí jsou ploché okraje s pokryvy spraší, přechodnými 
zónami jsou kontakty k pánvím, Krušným horám a údolí Ohře, kde jsou obnaženy podložní kyselé horniny. 
Převážnou část území zabírá vojenský výcvikový prostor, v němž dominují unikátní rozsáhlá travinná až 
křovinatá lada. Lesy jsou převážně smrkové kultury, velké zastoupení však mají i přirozené bučiny a 
smíšené lesy, vzácnější jsou teplomilné doubravy. 
 
 Reliéf bioregionu je podmíněn stratovulkanickou stavbou. Střed oblasti tvoří kotlinovitá kaldera, 
otevřená dnes údolím potoka Liboce k východu a obklopená hřbety podkovovitého tvaru, které se sklánějí 
k okraji bývalého vulkánu. Tyto formy jsou v různé míře rozčleněny erozí potoků stékajících radiálně na 
všechny strany. Reliéf má charakter ploché hornatiny s výškovou členitostí 300-450m, v údolí Ohře až 
členité hornatiny s členitostí do 520m. Jižní svahy pohoří jsou plošší, mají charakter členité vrchoviny 
s členitostí 200-300m, okraje pohoří u Ostrova, Bochova a na východě mají charakter ploché vrchoviny 
s členitostí 150-200m. Typická výška území je v rozmezí 350-850m. 
 
 Osídlení východního okraje bioregionu je velmi dávné, napříč územím již v prehistorické době vedla 
důležitá spojovací stezka. Území je zvláště v západní části dosud bohatě zalesněné, v podstatné míře 
s dochovanou přirozenou skladbou. Východní okraj je převážně odlesněný, v bezlesí převládají neobyčejně 
rozsáhlá travinobylinná lada a opuštěné sady, agrocenózy jsou plošně omezené. Po roce 1945 byla větší 
část území uzavřena jako vojenský prostor, který je dnes prakticky bez osídlení a význačnějších rušivých 
vlivů. 
 
1.60 Hornoslavkovský bioregion 
 
 Bioregion leží v západních Čechách a zabírá geomorfologický celek Slavkovský les a severní část 
Tepelské vrchoviny. Jeho rozloha je 1047 km2. Je tvořen strmými okrajovými svahy a centrální plošinou 
v horské poloze. Bioregion zahrnuje vegetační stupně od 3. dubovo-bukového do 6. smrkovo-jedlovo-
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bukového. Potenciální vegetaci na plošinách tvoří bikové bučiny a podmáčené smrčiny, v nejvyšších 
polohách pak acidofilní horské bučiny a rašeliniště. Na obvodových svazích pohoří se nachází květnaté 
bučiny a suťové lesy. V současnosti převládají kulturní smrčiny, zachována jsou rašeliniště a fragmenty 
bučin na svazích. Vlhké louky (s upolínem) degradují, mj. zarůstáním bolševníkem. 
 
 Reliéf je tvořen zdviženým terciérním zarovnaným povrchem a poměrně strmými okrajovými 
zlomovými svahy. Tyto svahy jsou vysoké 100 – 400 m a zvláště na severu jsou rozčleněny 100 – 250 m 
hlubokými údolími vodních toků stékajících z plošin. Reliéf má na plošinách výškovou členitost 65 – 150 m, 
tj,. ráz ploché až členité pahorkatiny. Směrem ke krajům vlivem zpětné eroze členitost roste na 200 – 300 m 
a reliéf má tak charakter členité vrchoviny. Okrajové zlomové svahy mají členitost 250 – 490 m, tj. charakteru 
ploché horniny až členité hornatiny. Nejnižším bodem bioregionu je koryto Ohře pod Karlovými Vary (359 m), 
nejvyšším pak Lesný (983 m). Typická výška bioregionu je 560 – 860 m. 
 
 Osídlení okrajových partií je raně středověké, centrální část byla osídlena až ve vrcholném 
středověku v souvislosti s rozvojem hornictví. Lesy jsou značně rozšířené, ovšem převážně s druhotnou 
skladbou dřevin. Na nelesních partiích převládaly louky a pastviny nad ornou půdou, jsou však dnes z velké 
části odvodněné a zorané. Jádrová část bioregionu spadá do CHKO Slavkovský les. 
 
 Bioregiony se dále člení dle dalších typických znaků do menších celků - biochor, jichž se na území 
vyskytuje 14 typů. Každá biochora se dále vyznačuje typickými charakteristikami danými především 
základním geologickým vývojem území. 
 
Tabulka 33 Typy biochor v řešeném území 

4BQ Erodované plošiny na pestrých metamorfitech 4. v.s. 

5II Izolované vrchy na bazických neovulkanitech 5. v.s. 

4BS Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s. 

4BP Erodované plošiny na neutrálních plutonitech 4. v.s. 

4US Výrazná údolí v kyselých metamorfitech 4. v.s. 

5BJ Erodované plošiny na bazickém krystaliniku 5. v.s. 

5BR Erodované plošiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 

5Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 5. v.s. 

4BR Erodované plošiny na kyselých plutonitech 4. v.s. 

5VR Vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 

5BS Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 5. v.s. 

-4PI Pahorkatiny na bazických neovulkanitech v suché oblasti 4. v.s. 

5Db Podmáčené sníženiny na bazických horninách 5. v.s. 

4Db Podmáčené sníženiny na bazických horninách 4. v.s. 

*černě Hornoslavkovský bioregion, oranžově Doupovský bioregion 
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Obr.: Biochory v řešeném území 

 
Zdroj: [ÚAP, upraveno AF-CityPlan] 

 
Fytogeografické členění, vegetace 
 
 Biota řešeného území spadá do obvodu Českomoravského Mezofytika, oblasti Mezofytika a do 
fytogeografických okrsků 28d - Toužimská vrchovina, 28e – Žlutická pahorkatina a na S zčásti do okrsku 29 
Doupovské vrchy (viz následující obrázek). 
 
Obr.: Výřez mapy fytogeografického členění 

 
Zdroj: [mapy.nature.cz, upraveno  AF-CityPlan] 
 
 Podle mapy potenciální přirozené vegetace (vegetace, která by se v území pravděpodobně vytvořila 
v případě vyloučení dalšího působení člověka) by téměř celé řešené území pokrývaly acidofilní bučiny svazu 
Luzulo – Fagetum, lokálně ve vyšších polohách by se vyskytovala vegetace květnatých bučin asociace 
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Dentario enneaphylli-Fagetum, v jižní části území by se vyskytovala vegetace acidofilních doubrav asociace 
Luzulo albidae-Quercetum petraeae, z oblasti Doupovský hor sem zasahuje potenciální vegetace květnatých 
bučin asociace Violo reichenbachianeae-Fagetum. 
 
Obr.: Mapa potenciální přirozené vegetace 

  
 18 Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) 
 21 Violková bučina (Violo reichenbachianeae-Fagetum) 
 24 Biková bučina (Luzulo-Fagetum) 
 36 Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae) 
Zdroj: [mapový portál INSIPIRE] 
 
 
Obecná ochrana přírody a krajiny 
 
 Z fenoménů, na které se vztahuje ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, obecná ochrana, se v řešeném území jedná o krajinu a krajinný ráz, významné krajinné 
prvky (VKP), památné stromy a ÚSES. 
 
Krajina a krajinný ráz – typologie krajiny 
 
 Krajina je tvořena souborem přírodních a umělých prvků. Vlivem zastoupení přírodních, kulturních 
nebo historických charakteristik, které se dohromady podílejí na vytváření rázu krajiny, může být krajina 
vnímána jako hodnotná z estetického nebo přírodního hlediska. Přitom při vnímání a hodnocení krajiny se 
uplatňují nejen konkrétní fyzické prvky, ale zejména harmonické měřítko a vztahy v krajině mezi těmito 
prvky. Způsobů klasifikace krajiny je více, pro stručnou charakteristiku krajiny může být využit systém 
základní typologie krajiny. Z hlediska ochrany krajinného rázu je zásadní rozčlenění území na krajinné celky 
(KC). 
 
 Typologické členění krajiny (Löw a kol. 2005) vychází z 8 základních charakteristik, na základě 
vazeb mezi některými charakteristikami pak rozlišuje tři skupiny – tzv. rámcové typy krajin podle reliéfu, 
osídlení a využívání. Dle těchto kritérií jsou v určitém měřítku stanoveny homogenní oblasti obdobných 
charakterových vlastností území.  
 
 Typy krajiny v jednotlivých katastrálních územích Bochova jsou zobrazeny na následujícím obrázku. 
V rámci řešeného území lze rozlišit celkem 7 krajinných typů. Převažujícím typem je 5M2, dále 5L7, 5R2, 
menšinově 5M16 a 5L2, okrajově na jihu území i 5M15 a 5L15. Z hlediska tohoto členění jde na celém území 
o krajinu pozdně středověké kolonizace (v označení první znak – 5), a to převážně lesozemědělskou (v 
označení druhý znak – M), místy je zastoupena také krajina čistě lesní (L) nebo rybniční (R). Krajina má 
reliéf členitých pahorkatin a vrchovin (v označení třetí znak - 2), které jsou doplněny výraznými dominantami 
v podobě izolovaných kuželů (16) a sopečných pohoří (7) nebo zaříznutými říčními údolími (15).  
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Obr.: Typologie krajiny v řešeném území 

  
 
Obr.: Krajinné celky řešeného území 

 
Zdroj: [ÚAP, upraveno  AF-CityPlan] 
 
Bečovská vrchovina - tento celek je ztotožněn se stejnojmennou geomorfologickou jednotkou. 
Geomorfologicky je nejednotný: jeho západní část tvoří hluboké erozní údolí Teplé a členitý reliéf jejích 
přítoků, východní část vykazuje menší vertikální členitost. Nadmořská výška se pohybuje od cca 450 do 817 
m (vrch Hůrka). Zalesnění je ještě vysoké (48 %), ale přece již nápadně menší než u předchozí jednotky. V 
lesích převládá smrk, buk je častější jen v údolí Teplé. S výjimkou východní části náleží většina celku do 
CHKO Slavkovský les.  
 Nejvýznamnější chráněnou přírodní lokalitou je zde PR Údolí Teplé. Oproti Hornoslavkovské 
vrchovině jsou četnější také sídla, většinou malá. Výjimkou je město Horní Slavkov (6 tis. ob.) se slavnou 
hornickou minulostí (městská památková zóna). Historicky velmi cenný je hrad a zámek v Bečově nad 
Teplou (národní kulturní památka) s přilehlou městskou památkovou zónou. Krajinné hodnoty celku jsou 
průměrné až zvýšené. 
 
Toužimská plošina - toto rozsáhlé území se vyznačuje pahorkatinným až vrchovinným reliéfem, s 
nadmořskými výškami v rozpětí 550-847 m (Podhorní vrch), průměrná výška se ale pohybuje kolem 650 m. 
Většina území má mírně zvlněný terén, přerušený místy hlubšími údolními zářezy nebo samostatně stojícími 
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vyššími vrchy. Větší členitost také vykazuje jižní a jihovýchodní okraj celku (geomorfologicky náleží k 
Bezdružické a Žlutické vrchovině). Podíl lesů činí 28 %, jejich rozložení je ale značně nerovnoměrné (údolí, 
vrchy, popř. mokřiny) a velká část území je téměř bezlesá. Charakteristický je výskyt menších rybníků, 
hlavně na severovýchodě celku. Přírodně a esteticky nejhodnotnější jsou hluboká zalesněná údolí (zvl. 
Střely), zachovalé nivy a rybníky s mokřady a partie s větším podílem lesů a trvalých travních porostů. Na 
západě do celku zasahuje CHKO Slavkovský les, většina celku je však bez územní ochrany. Největším 
sídlem je Toužim (3,8 tis. ob.), na dalším místě stojí Teplá (3,1 tis. ob.) a Bochov (2 tis. ob.), k nim přistupuje 
větší počet venkovských sídel.  
 Nejcennější historickou památkou je premonstrátský klášter Teplá, k němuž přiléhá památková zóna; 
další městská památková zóna je v Toužimi. Krajinné hodnoty celku jsou průměrné, v úsecích s převahou 
orné půdy často snížené, jen lokálně zvýšené. 
 
Hradišťská hornatina - celek zaujímá střední část Doupovského bioregionu. Reliéf je vrchovinný až 
hornatý, s nadmořskými výškami od 400 do 933 m (Pustý zámek - nejvyšší kóta Doupovských hor). 
Geologicky jde o třetihorní stratovulkán s ukloněnou parovinou rozčleněnou potočními údolími a přecházející 
do okrajových výraznějších svahů. Území je nerovnoměrně zalesněno, lesnatost činí 36,7 % (v tom však 
nejsou zahrnuty četné náletové formace), souvislejší lesní komplexy jsou vázány na exponovanější svahy a 
údolní zářezy. V druhové skladbě na velké části území zcela převládá smrk, časté jsou ale i porosty 
s hojným bukem a dalšími listnatými dřevinami. Území je již po desetiletí vojensky využíváno, takže zde z 
větší části zanikla původní sídelní struktura a změnil se způsob obhospodařování většiny pozemků. 
Velkoplošně jsou zde rozšířeny travní porosty, často úhorového typu a sukcesní seskupení stromů a keřů. 
Vytvořila se zde tak typická „postkulturní krajina“, byť většinou méně malebná než v Krušných horách. Díky 
bazickému podloží a tomu, že se území vyhnula zemědělská intenzifikace, dochovaly se zde cenné travinné 
biotopy s význačnou flórou a faunou. Zachovalé osídlení se nachází pouze při jižní hranici celku a tvoří jej 
několik malých obcí. K nim přistupuje vojenská infrastruktura. Historicky významným sídlem je Valeč s 
barokním zámkem, parkem a kostelem (cenná sochařská výzdoba). Krajinné hodnoty celku jsou průměrné a 
zvýšené. 
 
Na základě shora popsaného hodnocení byla východní část území zařazena do území se vysokou 
ochranou krajinného rázu. 
 
Obr.: Území s vysokou ochranou krajinného rázu 

 
Legenda: šikmá fialová šrafa – území s vysokou ochranou krajinného rázu 
Zdroj: [SEA ZÚR Karlovarského kraje, upraveno  AF-CityPlan] 
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Krajina a krajinný ráz – přírodní parky 
 
 Pro ochranu krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami 
v územích, která dosud nejsou chráněna v rámci ZCHÚ, lze zřídit přírodní park. V řešeném území žádný 
přírodní park vyhlášen nebyl. 
 
Významné krajinné prvky 
 
 Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části 
krajiny, jež utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Mezi VKP jsou ze zákona řazeny 
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy z nichž se na řešeném území vyskytují např. lesní 
plochy a porosty, vodní tok a slatiniště. Jiné části krajiny (zejm. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, 
trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, 
cenné plochy porostů sídelních útvarů jako historických zahrad a parků) může jako VKP zaregistrovat 
příslušný orgány ochrany přírody. V řešeném území je registrováno celkem 11 VKP. 
 
Tabulka 44 Výskyt registrovaných významných krajinných prvků (VKP) v řešeném území 

Název  
Kat. 

území 

Rozloha 
Důvod registrace 

Datum 
registrace 

Mokřady za Silničním 
rybníkem 

Bochov 15,33 

Přirozená mokřadní společenstva s výskytem 
několika zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
např. bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), 
prha arnika (Arnica montana), skokan krátkonohý 
(Rana lesonae), bekasina otavní (Gallinago gallinago). 
Esteticky působivá lokalita je významnou 
genofondovou plochou a má funkci retenční a 
ekostabilizační. 

13.11.1996 

Mokřady u Javorné Javorná 7,57* 

Rozsáhlé a druhově pestré louky s rozptýleným 
porostem keřových vrb (Salix cinerea), borovic a 
smrků představující hodnotné refugium flóry a fauny 
vlhkých stanovišť. Plocha je významná svým 
hydrologickým a krajinně-estetickým hlediskem.  

3.12.1997 

Zámecký vrch Bochov 12,78* 

Morfologicky nápadná čedičová kupa s výraznou, 
esteticky působivou  zříceninou hradu Hartenštejna, 
která je krajinnou dominantou. Porosty keřů a mírně 
teplomilná travinobylinná společenstva  jsou biotopem 
bohaté flóry a fauny. 

15.2.1996 

Mokřady u Podlesí 
Dlouhá 

Lomnice 
7,77 

Komplex zrašelinělých luk, močálů, vřesovišť a 
smilkových pastvin s výskytem odhrožených druhů 
rostlin a živočichů, např. žluťáska borůvkového (Colias 
palaeno), zmije obecné (Vipera berus), rosnatky 
okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), prhy chlumní 
(Arnica montana). Plocha je hydrologicky významným 
územím a plní ekologicko-stabilizační funkci. 

15.1.1996 

Těšetický lom Těšetice 3,83* 

Morfologicky nápadný čedičový pahorek porostlý 
přirozeným xerotermním travinobylinným 
společenstvem s druhově charakteristickou 
entomofaunou. Lomová stěna je stanovištěm několika 
typických druhů Doupovských hor. Útvar je významný 
též z geologického hlediska. 

18.12.1995 

Pahorek Nad sklepem Těšetice 0,31* 

Morfologicky nápadný čedičový suk (kamýk) porostlý 
přirozeným a částečně zruderalizovaným xerotermním 
travinobylinným společenstvem s druhovou kombinací 
charakteristickou pro kontakt Doupovských hor a 
Karlovarské vrchoviny. Útvar je významný i 
z geologického hlediska.  

18.12.1995 
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Louky u Dlouhé 
Lomnice 

Bochov 13,02 

Zrašelinělé luční porosty přirozeného druhového 
složení s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, 
např. tolije bahenní (Parnassia palustris), prha arnika 
(Arnica montana), které jsou útočištěm charakteristické 
flóry a fauny.  

12.6.1996 

Bražecké Hliňáky 
Bražec u 
Bochova 

40,54* 

Mozaika drobných vodních nádrží, mokřadů, luk a 
lesních porostů plnící funkci významné genofondové 
plochy s mimořádným významem ekologicko krajinně-
estetickým. Vyskytují se zde např. blatnice skvrnitá 
(Pelobates fuscus), čolek velký (Triturus cristatus), 
zmije obecná (Vipera berus).  

6.11.1995 

Mokřady u Těšetic Herstošice 6,33 
Vlhké louky navazující na rybník jsou stanovištěm 

specifické flóry a fauny a zároveň typickým prvkem 
krajinné scenérie jižní části Doupovských hor. 

4.11.1996 

Pahorek u Těšetic Herstošice 0,9* 
Čedičový pohorek s mírně teplomilnou a 

suchomilnou travinobylinnou vegetací je typickým 
prvkem krajinné scenérie jižní části Doupovských hor. 

4.11.1996 

Louky u Číhané Číhaná 5,2 

Ekologicky zachovalé fragmenty extenzívně 
využívaných pastvin s původními druhy rostlin a 
živočichů, které slouží jako refugia bioty vlhkých 
biotopů v krajině.  

24.11.1997 

[zdroj: KOPK Karlovarského kraje] 
 
Obr.: Registrované VKP v řešeném území 

 
*popis a VKP – fialová barva, světle zelená – EVL, západ území – zonace CHKO 
 
Památné stromy 
 
 Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým 
vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě 
dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi 
spojeny různé pověsti a báje. Památné stromy jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny evidovány v 
ústředním seznamu ochrany přírody uloženém na centrálním pracovišti AOPK ČR v Praze a dostupném také 
na internetu. 
Na území bylo vyhlášeno několik památných stromů či skupin: 
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- Kozlovská lípa (Tilia cordata): 1Ks (Kozlov) 
- Jesínská lípa (Tilia cordata):  1Ks (Jesínky) 
- Dub u kaple (Quercus robur): 1Ks (Číhaná) 
- Jakubovy lípy (Tilia cordata):  5Ks (Bochov) 
 
 Zvláštní ochrana přírody a krajiny a Natura 2000 
 
 Do řešeného území zasahuje zčásti CHKO Slavkovský les, jsou zde vymezena dvě maloplošná 
zvláště chráněná území (přírodní památky) a dále několik území soustavy Natura 2000. Řešeným územím 
také procházejí dálkové migrační koridory velkých savců . 
 
Velkoplošná zvláště chráněná území 
 
 Na JV řešeného území (k.ú. Rybničná, Nové Kounice, Javorná) zasahuje CHKO Slavkovský les, 
hranice CHKO probíhá podél silnice mezi Rybničnou a Českým Chloumkem. Celková rozloha CHKO je 606 
km2. Část řešeného území, která je v překryvu s CHKO, spadá převážně do III. a IV. zóny odstupňované 
ochrany CHKO, pouze menší část (vrch Lysina u Javorné a jeho okolí) spadá do II. zóny.  
 
CHKO Slavkovský les 
 
 Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je osobitým krajinným celkem vystupujícím příkře nad 
Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na východě přechází pozvolna do Tepelské plošiny. 
Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a Lysina leží v poněkud zdvižené západní části. Významnou 
součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty 
borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s 
rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, 
především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná 
oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v České republice. 
 
 Ze vzácné a chráněné květeny je nejvýznačnější endemit rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá, dále 
pak arnika horská (ve znaku CHKO), rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, vzácné hadcové sleziníky, celá 
řada prstnatců a další. Typickou zvěří jsou jelen evropský (rasa západoevropská), zvěř černá, srnčí a 
kunovité šelmy. Pravidelně zde hnízdí čáp černý, zajímavostí je nejzápadnější výskyt sysla obecného. 
 
Tabulka 15 Základní údaje: 
 

Vyhlášení: 1974 

Rozloha: 606 km2 

Maloplošná zvláště chráněná území v 
CHKO: 

2 národní přírodní rezervace (NPR)  

3 národní přírodní památky (NPP)  

10 přírodních rezervací (PR)  

14 přírodních památek (PP) 

Jiné údaje: 
Dále jsou v působnosti Správy CHKO Slavkovský les národní 

přírodní rezervace Soos, Velké jeřábí jezero a Velký močál a národní 
přírodní památky Komorní hůrka, Železná hůrka a Lužní potok. 

 
 
Maloplošná zvláště chráněná území 
 
 V JZ části řešeného území se nacházejí dvě maloplošná zvláště chráněná území – přírodní 
památky, a to PP Viklan a PP Čedičové varhany u Hlinek.  

 
PP Viklan: 
- výměra   0,02 ha 
- nadmořská výška  634 m 
- vyhlášeno   1979 
 PP Viklan leží asi 1,5 km severovýchodně od obce Rybničná. Jedná se o žulový viklan (zvaný 
Dominik) cca 3,5 m dlouhý, 1,5 m široký a 2 m vysoký. Vývoj viklanu je spojován s procesy selektivního 
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zvětrávání a odnosu horniny, odolnější jádro horniny se po odnosu okolních zvětralin dostalo na povrch a 
působením přírodních živlů bylo dále opracováno do nynější podoby. Významným faktorem při vzniku 
viklanu je i kvádrová nebo kulovitá odlučnost. Viklan a bazální zvětrávací plochu v širším okolí tvoří středně 
zrnitý až hrubozrnný, místy porfyrický granit, který náleží ke karlovarskému plutonu. V okolí viklanu se 
vyvinuly zejména hnědé půdy – kyselá varieta kambizemě typické a kambizem dystrická. Viklan leží na okraji 
smrkové monokultury. V okolním trávníku převažují druhy krátkostébelných pastvin – psineček rozkladitý 
(Agrostis capillaris), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), lnice květel (Linaria vulgaris), mezi něž 
pronikají některé druhy pasek a lesních okrajů – ostružiník maliník (Rubus idaeus) a vrbka úzkolistá 
(Chamerion angustifolium). 
 
 Podle historických záznamů býval viklan v minulosti méně stabilní a vychyloval se již při silnějších 
závanech větru. Místo bylo vyhledáváno výletníky už od 18. století. Svědčí o tom několik starých vysekaných 
nápisů přímo do kamene s letopočty 1776 a 1796. O viklanu se poprvé zmiňuje historik F. Bernau roku 1896. 
Lidové pověsti vztahující se k němu nově zachytil Stanislav Burachovič v letech 1978 a 1980. 
 
PP Čedičové varhany u Hlinek: 
- výměra   0,6945 ha 
- nadmořská výška  756-768 m 
- vyhlášeno   26.3.1997 
 PP Čedičové varhany u Hlinek (opuštěný lom) leží cca 1 km JV od obce Hlinky, PP byla vyhlášena r. 
1997 za účelem ochrany geologického fenoménu – výlevu čediče se sloupcovitou odlučností. PP se 
rozkládá na ploše 0,6945 ha, k zajištění ochrany území PP před rušivými vlivy z okolí bylo dále vyhlášeno 
ochranné pásmo na ploše 13,35 ha. Jedná se o původní lom v nefelinitech založený v třetihorním lávovém 
proudu na severovýchodním svahu původně třetihorní sopky výlevného charakteru pod kótou Hůrka (817 m. 
n. m.). Charakteristická je sloupcová odlučnost vertikálního směru. Sloupcovitá odlučnost je způsobena 
smršťováním při chladnutí lávy. Při zmenšování objemu chladnoucího čediče dochází k vertikálnímu 
rozpukání a vzniku pěti až šestihranných sloupců. U lávových výlevů jsou sloupce orientovány kolmo k 
povrchu proudu, tj. k chladné podložce na jedné straně a ke vzduchu na straně druhé. V okolí lomu se 
vyvinuly jednak nasycené hnědé půdy – kambiozem eutrofní, na mělkých překryvech čediče i typické (litické) 
rankery s ostrůvky litozemí. Kromě běžných ruderálních druhů zde roste orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) a 
zimolez černý (Lonicera nigra). V okolí pravidelně loví čáp černý (Ciconia nigra). 
 
Natura 2000 
 
 Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy Evropské unie. 
Jejím smyslem je přispět k ochraně biologické rozmanitosti, a to ochranou přírodních stanovišť v zájmu EU a 
stanovišť evropsky významných druhů živočichů a rostlin. Jednotlivá území jsou navrhována podle přesně 
stanovených kriterií, která jsou společná pro všechny členské státy EU. V České republice tvoří soustavu 
Natura 2000 tzv. ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL), oba dva typy území jsou 
vyhlašovány formou nařízení vlády. 
 
 V řešeném území se nachází 1 ptačí oblast (Ptačí oblast Doupovské hory) a několik evropsky 
významných lokalit – SV hranici území lemuje EVL Hradiště, na ni navazuje EVL Doupovské hory, cca 1,5 
km Z od obce Dlouhá Lomnice je EVL Lomnický rybník, cca 1 km JV od obce Dlouhá Lomnice EVL Louky u 
Dlouhé Lomnice, JZ-JV od obce Javorná je to EVL Mokřady u Javorné, cca 2 km JV od Bochova EVL Za 
Údrčí, cca 1 km SV od obce Herstošice EVL Hřivínovské pastviny a cca 1 km V od Těšetic EVL Mokřady u 
Těšetic. 
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Obr.: Mapa lokalit soustavy Natura 2000 a ZCHÚ 

 
Souhrnné informace o lokalitách soustavy Natura 2000 v řešeném území, vč. jejich předmětů ochrany, jsou 
zřejmé z následujícího přehledu. 
 
Ptačí oblast Doupovské hory (CZ0411002) 
 
 Ptačí oblast o rozloze 63 116.7237 ha se nachází mezi obcemi Kláštěrec nad Ohří, Karlovy Vary, 
Čichalov a Krásný Dvůr. Území má okrouhlý tvar, na délku i na šířku přesahuje 28 km a prakticky se shoduje 
s geomorfologickým celkem Doupovské hory.   
Doupovské hory jsou jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště 
chráněných a ohrožených druhů ptáků. Původní vegetační kryt tohoto území tvořily v minulosti převážně 
květnaté bučiny, jejichž poměrně rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes, zejména v údolí řeky Ohře a v 
masivu Pustého zámku. Pro Doupovské hory je v současné době nejtypičtější, a to hlavně v centrální části, 
mozaika travinobylinných společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků, které vznikly sukcesí na opuštěných 
a neobhospodařovaných bývalých zemědělských pozemcích. Vodní plochy se vyskytují převážně v 
okrajových částech na Radonicku, v okolí Bražce a Ostrova nad Ohří. Území se rozkládá v nadmořské výšce 
290-928 metrů. Část oblasti je využívána jako vojenský výcvikový prostor. S omezením vojenské činnosti 
v některých částech území souvisí zarůstání bezlesí trnitými křovinami.    
 
 Členitosti území a pestrosti jednotlivých biotopů odpovídá značná druhová pestrost vyskytujících se 
ptáků. Doupovské hory jsou hnízdištěm 148 ptačích druhů. Převládají zde druhy lesních a lučních 
společenstev. Oblast je navržena pro ochranu 11 druhů ptáků přílohy I směrnice Rady 2009/147/ES 
(směrnice o ptácích), ale i některé z dalších 19 druhů přílohy I tu mají významné populace, např. tetřívek 
obecný (Tetrao tetrix) - 20-25 tokajících kohoutů, skřivan lesní (Lullula arborea) - 10-15 párů, sokol 
stěhovavý (Falco peregrinus) - 1-2 páry. Rákosové porosty rybníků obývá bukač velký (Botaurus stellaris) - 
2-3 páry a na vlhkých loukách a prameništích hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago) - 20-40 párů.   
 
Předměty ochrany PO jsou následující druhy ptáků a jejich biotopy: 
- chřástal polní (Crex crex) 
- čáp černý (Ciconia nigra) 
- datel černý (Dryocopus martius) 
- lejsek malý (Ficedula parva) 
- lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 
- moták pochop (Circus aeruginosus) 
- pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 
- ťuhýk obecný (Lanius collurio) 
- včelojed lesní (Pernis apivorus) 
- výr velký (Bubo bubo) 
- žluna šedá (Picus canus) 
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EVL Hradiště 
 
 Přírodní komplex je plošně nejrozsáhlejším refugiem bioty středoevropského listnatého lesa a 
nelesních suchozemských stanovišť v severozápadních Čechách. Je kontaktním územím mezi termofytikem 
středních Čech a oreofytikem Krušných hor a Slavkovského lesa. Údolí Ohře hrálo v minulosti (a zřejmě 
hraje i v současnosti) roli významného migračního koridoru, jímž dochází k šíření jednotlivých rostlinných a 
živočišných druhů ve směru západ – východ, např. moudivláček lužní (Remiz pendulinus), hvozdík sivý 
(Dianthus gratianopolitanus) a Leistus montanus. Zejména biotopy květnatých bučin, suťových lesů, 
teplomilných trávníků (široko – i úzkolistých), makrofytní vegetace vodních toků a údolních jasanovo-
olšových luhů dosahují v přírodním komplexu mimořádných rozloh a vynikajícího stupně reprezentativnosti a 
zachovalosti. Stepní vegetace úzkolistých teplomilných trávníků (a mnohé na ni vázané druhy flóry a fauny) 
zde dosahují své západní hranice rozšíření ve střední Evropě. Na území Doupovských hor přežívají dodnes 
podstatné části českých populací celé řady rostlinných a živočišných druhů - koniklec otevřený (Pulsatilla 
patens), hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), hrachor trávolistý (Lathyrus 
nissolia), užovka stromová (Elaphe longissima), chřástal polní (Crex crex), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), 
hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia). Na lokalitě se vyskytuje řada evropsky významných druhů: 
koniklec otevřený (Pulsatilla patens), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), hnědásek chrastavcový 
(Euphydryas aurinia), losos atlantský (Salmo salar), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka ohnivá (Bombina 
bombina). 
 
Předměty ochrany EVL Hradiště jsou následující typy evropských stanovišť: 
- 3150 – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 
- 6210 – Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) 
- 6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
 nemoralis) 
- 8230 – Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 
- 8310 – Jeskyně nepřístupné veřejnosti 
- 9130 – Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 
- 9180 - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  
- 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 
 incanae, Salicion albae)  
- 91I0 - Eurosibiřské stepní doubravy  
 
a dále tyto evropsky významné druhy: 
- koniklec otevřený (Pulsatilla patens) 
- čolek velký (Triturus cristatus) 
- hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) 
- kuňka ohnivá (Bombina bombina) 
- losos obecný (Salmo salar) 
- modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 
 
EVL Doupovské hory 
 
 Území bezprostředně navazuje na hranice vojenského újezdu Hradiště v prostoru mezi Karlovými 
Vary a Kadaní, jeho osu tvoří řeka Ohře. Součástí území je také východní předhůří Doupovských hor na jih 
od Kadaně. 
 
Rozsáhlé, přírodně velmi rozmanité území je tvořeno zhruba třemi celky: 
 
1.  Kontaktní území mezi Slavkovským lesem a Doupovskými horami na západě lokality se vyznačuje 
malým podílem lesů přirozeného druhového složení. Převažují zde hospodářské lesy s borovicí a smrkem, 
jen roztroušeně se zachovaly ostrůvky acidofilních bučin (L5.4) sv. Luzulo-Fagion. Jsou zde ale vyvinuta i 
nelesní stanoviště, jako např. střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9) sv. Molinion caeruleae, vlhké 
pcháčové louky (T1.5) sv. Calthion palustris, podhorské a horské smilkové trávníky (R2.3) sv. Violion 
caninae, ale také vegetace rybníků a jejich okolí - rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1) sv. Phragmition 
communis a vegetace vysokých ostřic (M1.7) sv. Magnocaricion elatae. Biota této části lokality je převážně 
mezofilní, druhově poměrně chudá, s výrazným zastoupením oceánicky laděných hercynských druhů 
vyšších poloh. Typickými druhy živočichů jsou zde: zmije obecná (Vipera berus), kuňka obecná (Bombina 
bombina), skokan ostronosý (Rana arvalis), hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia). Z typických druhů 
rostlin např.: upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), třezalka přítupá 
(Hypericum dubium). 
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2.  Vlastní průlomové údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami je typické nejen velkoplošným 
výskytem přirozených listnatých lesů - suťových (L4) sv. Tilio-Acerion, květnatých bučin (L5.1) podsv. Eu-
Fagenion, teplomilných doubrav (L6.4) sv. Quercion petraeae nebo dubohabřin (L3.1) sv. Carpinion, ale také 
jedinečnou makrofytní vegetací vodních toků (V4) sv. Batrachion fluitantis či teplomilnými trávníky na svazích 
obou břehů Ohře (T3.4D, T3.3D) sv. Bromion erecti, sv. Festucion valesiacae. Jedná se o území, kde 
dochází ke kontaktu chladnomilné horské flory a fauny Krušných hor s teplo a suchomilnou biotou, jež sem 
proniká od východu, z území středočeských nížin a teplých pahorkatin. Typickými a významnými druhy 
živočichů jsou včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus), čáp černý (Ciconia nigra), výr 
velký (Bubo bubo), plch velký (Glis glis), netopýr velký (Myotis myotis), užovka stromová (Elaphe 
longissima), užovka podplamatá (Natrix tesselata), ještěrka zelená (Lacerta viridis). Z charakteristických 
rostlin lze zmínit koniklece (Pulsatilla sp.), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač mužský 
(Orchis mascula), tařici skalní (Aurinia saxatilis), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), potočnici lékařskou 
(Nasturtium officinale). 
 
3.  Doupovská pahorkatina mezi Kadaní a Valčí na východě území leží na území termofytika, v 
klimaticky teplé a suché oblasti. Charakteristickými stanovišti jsou zde především teplomilné doubravy sv. 
Quercion petraeae, z nelesní vegetace pak teplomilné trávníky úzkolisté (T3.3) sv. Festucion vale, širokolisté 
(T3.4) sv. Bromion erecti i acidofilní (T3.5) sv. Koelerio-Phleion phleoidis. Druhově bohatá flora a fauna je 
zde převážně teplo- a suchomilná. Typickými druhy živočichů této části území jsou pěnice vlašská (Sylvia 
nisoria), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), strakapoud prostřední (Dendrocopus medius), lelek 
lesní (Caprimulgus europaeus), strnad luční (Miliaria calandra). V mokřadních biotopech této části území se 
rozmnožují poměrně početné populace čolka velkého (Triturus cristatus), kuňky obecné (Bombina bombina) 
a jiných obojživelníků. Z významných ptačích druhů vázaných na mokřadní společenstva je nutno zmínit 
hnízdění husy velké (Anser anser), potápky černokrké (Podiceps nigricollis), motáka pochopa (Circus 
aeruginosus) a slavíka modráčka (Luscinia svecica). V lesních porostech, které jsou místy prostoupeny 
skalními bradly, pravidelně hnízdí výr velký (Bubo bubo), čáp černý (Ciconia nigra) a včelojed lesní (Pernis 
apivorus). V rozptýlených remízcích a malých lesících, které většinou navazují na nivy drobných vodních 
toků, hnízdí luňák červený (Milvus milvus). V posledních letech se v hnízdním období velmi často objevují v 
této krajině páry orla mořského (Haliaeetus albicilla). Z typických rostlin této části území lze uvést hvozdík 
lesní (Dianthus sylvaticus), hořeček brvitý (Gentianella ciliata), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum). 
Významným lesním biotopem celého území jsou jasanovo-olšové lužní lesy (L2.2) sv. Alnion incanae, které 
rostou jednak podél Ohře, tak i podél větších potoků. Z nelesních biotopů jsou rozsáhle zastoupeny 
mezofilní louky (T1.1) sv. Arrhenatherion elatioris. Libocký potok je biotopem lososa atlantského (Salmo 
salar), který je zde pravidelně vypouštěn. Některé jeskyně jsou biotopem netopýra černého (Barbastella 
barbastellus) a netopýra velkého (Myotis myotis).  
 
Předměty ochrany EVL jsou následující typy evropských stanovišť: 
- 3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-
 Batrachion 
- 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 
- 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
 nemoralis) 
- 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 
- 9180 - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 
- 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 
 incanae, Salicion albae) 
 
a tyto evropsky významné druhy: 
- koniklec otevřený (Pulsatilla patens) 
- čolek velký (Triturus cristatus) 
- hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) 
- kuňka ohnivá (Bombina bombina) 
- losos obecný (Salmo salar) 
- netopýr černý (Barbastella barbastellus) 
- netopýr velký (Myotis myotis) 

 
EVL Lomnický rybník 
 
 Niva horního toku Lomnického potoka je tvořena mozaikou údolního jasanovo-olšového luhu, 
vrbových křovin hlinitých a písčitých náplavů a lučních společenstev. Údolní luh kromě Alnus glutinosa tvoří 
Prunus padus a Salix fragilis. Lokálně se vyskytují porosty Salix fragilis v keřové formě. Podrost vytváří 
Chaerophyllum hirsutum, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Caltha palustris, Lysimachia nemorum, Valeriana 
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procurrens, Phalaris arundinacea. Luční společenstva nivy představují vlhké pcháčové louky s přechody k 
tužebníkovým ladům a aluviální psárkové louky. Pcháčové louky charakterizuje výskyt Cirsium oleraceum, 
Angelica sylvestris, Cirsium palustre, Valeriana dioica, Cirsium heterophyllum, Bistorta major, místy je častý 
Trollius altissimus. Pro psárkové louky, které jsou pod vlivem každoročního zaplavení, jsou typické druhy 
Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Ranunculus repens, Sanguisorba officinalis, Symphytum officinalis. 
Pánev Velkého Lomnického rybníka vyplňuje mimořádně (druhově i strukturálně) pestrá mozaika biotopů. 
Uplatňují se zde střídavě vlhké bezkolencové louky, přechodového rašeliniště, podhorské smilkové trávníky, 
sekundární vřesoviště, makrofytní vegetace oligotrofních tůní. Z lesních společenstev zde najdeme rašelinný 
brusnicový bor a mokřadní olšiny. Vlastní plocha rybníka s písčitými břehy periodicky hostí vegetaci 
letněných rybníků s náznaky jednoleté vegetace vlhkých písků. V mozaice biotopů roste řada zvláště 
chráněných a vzácných druhů rostlin – Sphagnum magellanicum, Arnica montana, Carex bohemica, 
Menyanthes trifoliata, Pedicularis sylvestris, Trollius altissimus, Utricularia australis, Potentilla palustris, 
Vaccinium uliginosum, Sparganium minimum, Succisa pratensis, Dactylorhiza majalis, Iris sibirica. Z fauny 
zde zjištěn výskyt Colias palaeno, Melitea athalia, Polyommatus coridon, Euphydryas aurinia, Vipera berus, 
Zootoca vivipara, Triturus vulgaris, Picus canus, Lanius excubitor, Lanius collurio, Charadrius dubius, 
Gallinago gallinago. Z hlediska vodního ptactva je rybník zajímavý i v době tahu, pravidelně se zde zdržuje 
Egretta alba. 
 
 Stranou nivy potoka i pánve Velkého Lomnického rybníka je sublokalita Podlesí. Zde se nalézá 
poměrně rozsáhlá a kvalitní rašelinná březina, lemovaná střídavě vlhkými bezkolencovými loukami a vlhkými 
pcháčovými loukami. Přežívá populace Dianthus superbus, který sem byl repatriován. Vyskytuje se zde také 
Gallinago gallinago. Přechodové rašeliniště porůstající náletem břízy (Betula pendula, B. pubescens vzácně) 
je charakteristické bohatým výskytem mechorostů rodu Sphagnum a Polytrichum commune, ostřicemi Carex 
rostrata, C. canescens. Z obratlovců zde byl na lokalitě zjištěn výskyt budníčka většího (Phylloscopus 
trochilus), pěnice slavíkové (Sylvia borin), rákosníka zpěvného (Acrocephalus palustris), slepýše křehkého 
(Anguis fragilis). 
 
Předměty ochrany EVL jsou následující typy evropských stanovišť: 
- 3120 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální  a 
alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo  Isoëto-
Nanojuncetea 
- 3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně 
- 4030 - Evropská suchá vřesoviště 
- 6230 - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v 
 kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 
- 6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion 
 caeruleae) 
- 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště 
- 91E0 - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 
 incanae, Salicion albae) 
 
a dále evropsky významný druh hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia). 

 
EVL Louky u Dlouhé Lomnice 
 
 Převažujícím biotopem území jsou bezkolencové louky, doplněné ostrůvkovitými slatiništi a 
přechodovými rašeliništi. Živná rostlina hnědáska chrastavcového vytváří na mnoha místech souvislé 
porosty, které se nacházejí jak v údolních částech, tak i ve vrcholových partiích území. Celá mozaika je 
doplněna keřovými vrbinami a pásy olší. Lokalita je významná z hlediska výskytu hnědáska chrastavcového 
(Euphydryas aurinia). Hnědásek chrastavcový zde vytváří dvě metapopulace: 1. v dolní části území v 
blízkosti Lomnického potoka a 2. ve vrcholových partiích v pásu pod elektrickým vedením. Obě 
metapopulace jsou silné a navzájem mezi sebou zřejmě komunikují. Lokalita je pravděpodobně spojovacím 
článkem mezi lokalitami Lomnický rybník a Bochov. 
Předmětem ochrany EVL je populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). 
 
EVL Mokřady u Javorné 
 
 Lokalita výskytu hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Stěžejní biotopy pro výskyt 
hnědáska chrastavcového nalezneme na plošně nejrozsáhlejších vlhkých loukách. Druhově bohaté střídavě 
vlhké bezkolencové louky s bezkolencem modrým (Molinia caerulea), ostřicí stinnou (Carex umbrosa), tolijí 
bahenní (Parnassia palustris), hořcem hořepníkem (Gentiana pneumonanthe) a kosatcem sibiřským (Iris 
sibirica) vytvářejí častou mozaiku s pcháčovými loukami s upolínem nejvyšším (Trollius altissimus) a 
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prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis). Oba biotopy doplňují vlhká tužebníková lada. Tato společenstva 
dávají prostor pro hojný výskyt čertkusu lučního (Succisa pratensis), jako živné rostliny hnědáska 
chrastavcového. Některé části vlhkých luk vykazují proces zrašelinění a uplatňuje se v nich vegetace 
nevápnitých mechových slatinišť s výskytem tolije bahenní (Parnassia palustris), mochny bahenní (Potentilla 
palustris) a vlasolitce vlhkomilného (Tomenthypnum nitens). 
 
 Spektrum biotopů na lokalitě doplňují velmi kvalitní podhorské smilkové trávníky svazu Violion 
caninae, ve kterých se vyskytuje hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), hadí mord nízký (Scorzonera 
humilis), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis). Při lesních okrajích a na sušších místech roste prha chlumní (Arnica montana). V 
malé míře jsou na lokalitě rozprostřeny porosty vysokých xerofilních a mezofilních křovin s trnkou obecnou 
(Prunus spinosa), růžemi (Rosa sp.) a hlohem jednosemenným (Crataegus monogyna) a také mokřadní 
vrbiny s vrbou šedou (Salix cinerea) a vrbou ušatou (S. aurita). Podél potoků najdeme porosty olše lepkavé 
(Alnus glutinosa). Z hlediska hnědáska chrastavcového se jedná o vysoce významnou lokalitu, která je 
součástí rozsáhlé metapopulace kolem Pilského lesa. Početnost druhu na lokalitě i vhodný management ji 
řadí ke klíčovým v rámci České republiky. Botanicky nejcennější část lokality je navržena k vyhlášení jako 
PR Kounické louky. Z hlediska biotopů je území významné zejména kvalitními bezkolencovými loukami. Z 
hlediska zoologického je významné sporadickým výskytem tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a častým 
výskytem bekasiny otavní (Gallinago gallinago). 
 
Předmětem ochrany EVL je populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). 
 
EVL Za Údrčí 
 
 Lokalita s významnou populací hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Poměrně zachovalá 
společenstva nelesních formací a úživného rybničního ekosystému vyznačující se vysokou druhovou 
pestrostí. Vlhké bezkolencové louky hostí porosty čertkusu lučního (Succisa pratensis) - živné rostliny 
hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Tato metapopulace je součástí rozsáhlé populace kolem 
Bochova a předhůří Doupovských hor. Vlastní rybník je poměrně úživný, s bohatým zárůstem mokřadní 
vegetace v okolí: vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), rdest 
vzplývavý (Potamogeton natans), při nižší rybí obsádce dochází k rozvoji vodní vegetace, zastoupené 
převážně lakušníkem vodním (Batrachium aquatile). Okolí přestavují střídavě vlhké bezkolencové louky, v 
zamokřených částech se vyskytují trsnaté trávy (metlice, bezkolenec). Z obojživelníků je hojný výskyt 
zelených skokanů, dále byl zjištěn výskyt kuněk ohnivých (Bombina bombina). 
 
Předmětem ochrany EVL je populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). 
 
EVL Hřivínovské pastviny 
 
 Převažujícím stanovištěm jsou bezkolencové louky, které na vlhčích místech přecházejí do 
pcháčových luk. Na sušších, vyvýšených místech se vyskytují širokolisté suché trávníky. V blízkosti remízků, 
tvořených náletovými dřevinami, se v bezkolencových loukách nacházejí ostrůvky hustých trsů čertkusu 
lučního (Succisa pratensis) - živné rostliny hnědáska chrastavcového. Nízkostébelná vegetace s porostem 
živných rostlin, závětrná místa v blízkosti remízů a vysoká vegetace pcháčových luk zde tvoří ideální biotop 
hnědáska chrastavcového. Z hlediska výskytu hnědáska chrastavcového se jedná o velmi silnou, 
perspektivní populaci pravděpodobně s úzkou vazbou na lokalitu Mokřady u Těšetic. Nejvýchodnější výskyt 
druhu v regionu.  
 
Předmětem ochrany EVL je populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). 
 
EVL Mokřady u Těšetic 
 
 Převažujícím stanovištěm jsou bezkolencové louky, které na vlhčích místech přecházejí do 
přechodových rašelinišť a tužebníkových lad. Na celé ploše se nacházejí drobné ostrůvky vrbových křovin, 
které tvoří vhodné závětrné kouty pro hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Okolní rybníky jsou 
velmi mělké, zazemněné, obklopené porosty vysokých ostřic. Pro předmět ochrany je klíčová krátkostébelná 
vegetace s porosty čertkusu lučního (Succisa pratensis) - živné rostliny hnědáska 
chrastavcového. Nízkostébelná vegetace s trsy živných rostlin, závětrná místa v blízkosti křovinných vrb a 
vysoká vegetace pcháčových luk tvoří ideální biotop hnědáska chrastavcového. Z hlediska výskytu motýla se 
jedná o velmi silnou, perspektivní populaci pravděpodobně s úzkou vazbou na lokalitu Hřivínovské 
pastviny.   
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Předmětem ochrany EVL je populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). 

 
Ostatní území významná z hlediska ochrany přírody  - migračně významná území a dálkové migrační 
koridory 
 
 Vrstva migračně významného území je vytvořená z dat o výskytu a migracích losa evropského, rysa 
ostrovida, vlka obecného, jelena lesního a medvěda hnědého (jejichž nároky pokrývají rovněž potřeby 
ostatních živočichů do velikosti jelena na území ČR) a struktury krajiny s důrazem na přírodně zachovalá 
území s vyšší lesnatostí. 
 
 Vrstva dálkových migračních koridorů je vytvořena pro modelovou skupinu velkých savců a tyto 
koridory představují prostory pro zajištění alespoň minimální průchodnosti krajiny pro tuto skupinu živočichů. 
Jak je patrné z přiložené mapy, představuje silnice I/6 v úseku Bochov – Horní Tašovice problémové místo 
z hlediska migrace velkých savců. 
 
Obr.: Mapa migračně významných území a dálkových migračních koridorů 

 

 
Zdroj: [www.mapy.nature.cz] 

 
Půdní a lesní fond, eroze 
 
Bilance půdy: 
 Z hlediska půdní bilance v řešeném území výrazně převládají zemědělské půdy (5 470 ha; 57,2% 
z celkové plochy), a to převážně trvalé travní porosty (TTP) a orná půda, nad lesními pozemky (3 118 ha; 
32,6% z celkové plochy). 
 
 Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, mezi něž patří orná půda, 
chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady a trvalé travní porosty, a pozemky dočasně neobdělávané. Dále do 
zemědělského půdního fondu patří rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda 
potřebná k zajišťování zemědělské výroby (např. polní cesty, pozemky se zařízením pro zavlažování, 
závlahové vodní nádrže, apod.). 
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Tabulka 56 Struktura druhů pozemků v řešeném území 

Způsob využití Plocha [ha] Podíl [%] 

Zemědělská 
půda (ZPF) 

Orná půda 2 351 24,6 

Chmelnice 0 0 

Vinice 0 0 

Zahrady 33 0,3 

Ovocné sady 2 0 

Trvalé travní porosty (TTP) 3 083 32,2 

Celkem ZPF 5 470 57,2 

Lesní půda 3 118 32,6 

Vodní plochy 283 3 

Zastavěné plochy 60 0,6 

Ostatní plochy 633 6,6 

Celková výměra 9 565 100 

Zdroj: [ČSÚ 2011, upraveno AF-CityPlan] 
 
 Následující obrázek dokládá typologii půd v dotčeném území. Převládají kambizemě (KA - růžové 
plochy) a dále pseudogleje (PG - zelené plochy), zejména v údolích vodních toků se vyskytují půdy glejové 
(GL – světle zelené plochy). 

 
Obr.: Typy půd v řešeném území 

 
Zdroj: [ČGS] 
 
Kambizemě (KA) – vytvářejí se hlavně ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menší 
míře (sypké substráty) v rovinatém reliéfu. Kambizemě se obvykle nacházejí v oblastech s přebytkem 
srážek, půdy však mají vyšší pórovitost a dobrou vnitřní drenáž. Ve velké míře jsou využívány zemědělsky. 
 
Pseudogleje (PG) - nalézají se v rovinatých částech reliéfu humidnějších oblastí. Vzhledem k nepříznivému 
vodnímu režimu jsou to půdy méně úrodné, využívají se pod trvalé travní porosty. 
Gleje (GL) – hlavní charakteristikou glejů je jejich velké nasycení vodou a malé provzdušnění. 
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Zemědělský půdní fond - ZPF 
 
 Základní vlastnosti půd jsou charakterizovány kódem BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), 
podrobnosti upravuje vyhláška č.327/1998 Sb. BPEJ vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní 
a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické 
ohodnocení. První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice 
vymezuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (01 - 78), což je základní taxonomická jednotka. Dohromady 
první tři číslice kódu zařazují příslušný zemědělský pozemek k hlavní půdně-klimatické jednotce (HPKJ). 
Čtvrtá číslice charakterizuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice 
stanovuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti. 
 
 V řešeném území se na evidovaných zemědělských pozemcích vyskytují následující základní 
skupiny půd (dle charakteristik hlavních půdních jednotek – HPJ): 
 
 

Tabulka 67 Charakteristika hlavních půdních jednotek 

HPJ Charakteristika 

28 
Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických 

horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s 
příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké 

29 
Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 

svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až 
středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry 

32 
Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, 

minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně 
těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu 

34 
Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, 

rulách, svorech a fylitech,  středně těžké  lehčí až středně  skeletovité, vláhově zásobené, 
vždy však v mírně chladném klimatickém regionu 

35 

Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly  modální  včetně   
slabě  oglejených  variet,  na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních vyvřelých horninách  
a  jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité,  vláhově příznivé až mírně 
převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu. 

37 

Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou 
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně 
výsušné, závislé na srážkách. 

38 
Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k 

zrnitostnímu složení s lepší vododržností 

39 
Litozemě modální na substrátech bez rozlišení, s mělkým drnovým horizontem s výchozy 

pevných hornin, zpravidla 10 až 15 cm mocným, s nepříznivými vláhovými poměry. 

40 
Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 

regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici 

41 
Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími 

vláhovými poměry 

48 

Kambizemě  oglejené, rendziny  kambické oglejené,  pararendziny kambické oglejené a 
pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně  těžké lehčí až 
středně těžké, bez  skeletu až  středně skeletovité,  se sklonem  k dočasnému, převážně 
jarnímu zamokření. 

50 
Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách 

(které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, 
se sklonem k dočasnému zamokření 

58 
Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 

středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé 
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64 
Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních 

uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, 
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité 

65 
Gleje akvické, histické, modální zrašelinělé, organozemě glejové na nivních uloženinách, 

svahovinách, horninách limnického tercieru i flyše, lehké až velmi těžké s vyšším obsahem 
organických látek, vlhčí než HPJ 64 

67 
Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých 

depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny 
toku, zaplavované, těžko odvodnitelné 

68 
Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních 

uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně 
vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim 

69 
Gleje akvické,  gleje akvické zrašeliněné  a gleje histické  na nivních uloženinách  nebo 

svahovinách, převážně  těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků. 

71 
Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazně vlhčí při 

terasových částech úzkých niv 

72 
Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně  těžké až 

velmi  těžké, trvale pod  vlivem hladiny vody v toku 

73 
Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové, 

nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových 
pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité. 

74 

Pseudogleje glejové   i   hydroeluviální,   gleje   povrchové zrašelinělé   i  gleje   povrchové  
histické,   gleje  akvické, stagnoglej  modální,  půdy  středně  těžké  až  velmi těžké, až 
středně  skeletovité  nacházející  se  ve  svahových  polohách, zamokřené se svahovými 
prameny, často zrašelinělé. 

75 
Kambizemě oglejené, kambizemě glejové, pseudogleje i gleje, půdy dolních částí svahů, 

zamokření výraznější než u HPJ 74, obtížně vymezitelné přechody, na deluviích hornin a 
svahovinách, až středně skeletovité 

 
Z důvodu odnímání půdy ze ZPF se stanoví tzv. třídy ochrany ZPF, které vycházejí z kódu BPEJ a 
příslušných legislativních předpisů: 
 
I. třída ochrany ZPF – půdy nejcennější v daném klimatickém regionu, převážně v plochách rovinných nebo 
jen mírně sklonitých, které je možné odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to 
převážně pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny (segmenty ÚSES), případně pro 
liniové stavby zásadního významu.  
 
II. třída ochrany ZPF – půdy, které mají v rámci daných klimatických jednotek nadprůměrné produkční 
schopnosti, jedná se o půdy vysoce chráněné, jen podmínečně odnímatelné.  
 
III. třída ochrany ZPF – půdy, které mají v jednotlivých klimatických regionech průměrnou produkční 
schopnost a střední stupeň ochrany, které je možné v územních plánech využívat pro případnou výstavbu.  
 
IV. třída ochrany ZPF – půdy v jednotlivých klimatických regionech s podprůměrnou produkční schopností s 
omezenou ochranou, jsou vhodné pro využití v územních plánech pro zábory k výstavbě.  
 
V. třída ochrany ZPF – půdy v jednotlivých klimatických regionech s velmi nízkou produkční schopností, 
včetně půd ohrožených erozí, jedná se o půdy pro zemědělství postradatelné, vhodné pro řešení aktivit v 
územním plánování. 
 
 Cca 980ha z orné půdy spadá dle klasifikace do I. třídy a 630,5ha do II. třídy ochrany. Do těchto tříd 
jsou řazeny půdy bonitně nejcennější půdy s vysokou produkční schopností, které je možné odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně nebo podmíněně. 
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Obr.: Půdy I. a II.třídy ochrany, lesní plochy a investice do půdy 

 
Zdroj: [ÚAP, upraveno AF-CityPlan] 
 
Eroze a erozní ohroženost území 
 
 Erozní ohroženost území je posuzována ze 2 hlavních hledisek – vodní a větrné ohroženosti území 
erozí, která záleží jak na reliéfu, tak na typu půd a jejich povrchovém krytu. V řešeném území se větrná 
eroze neprojevuje, vodní erozí jsou středně ohrožené půdy v údolí Jesíneckého potoka v JV části řešeného 
území, což je způsobeno i krajinným typem zaříznutých údolí, v tomto území se i v tomto důsledku 
intenzivně zemědělsky nehospodaří. 
 
Obr.: Potenciální ohroženost katastrů vodní erozí 

 
Zdroj: [http://ms.sowac-gis.cz] 
 

http://ms.sowac-gis.cz/


 

  112 

 

Lesy – pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 
 
 Dle lesnické typologie spadá oblast Bochovska do 3 přírodních lesních oblastí (PLO) 
s jednoznačnou převahou LO3 - Karlovarská vrchovina. Lesnatost řešeného území (cca 33%) lze považovat 
v rámci ORP Karlovy Vary (36%) za průměrnou a v rámci kraje (43%) za podprůměrnou. [zdroj: KOPK] 
Obrázek 1 Přírodní lesní oblasti 

 
Zdroj: [ÚAP, upraveno AF-CityPlan] 
 
PLO 3 Karlovarská vrchovina 
 Jedná se o vrchovinu s přechody do horského typu oblasti. Téměř celá se nachází v Karlovarském 
kraji (98 582 ha). Dělí se na podoblasti a – Slavkovský les a b – Tepelská vrchovina. Lesnatost oblasti je 49 
%. 
 Geomorfologicky i geologicky je oblast dosti pestrá. Typické jsou náhorní plošiny, i hluboká údolí a 
výrazné svahy. Průměrná výška je 750 m, nejvyšší na jihozápadním okraji (Lesný 983 m – mimo řešenou 
oblast). Tepelská vrchovina je méně členitá s četnými sopečnými útvary. Geologicky se oblast skládá 
z krystalických břidlic a karlovarského žulového masívu. Méně se vyskytují ruly, svory, fylity, křemence a 
erlany. Převažují chudší, živinami špatně zásobené kyselé hnědé půdy, časté jsou i pseudogleje na málo 
propustných půdách a rašelinné půdy.  
 Karlovarská vrchovina je významnou pramennou oblastí. Tektonicky hluboce založené poruchy 
umožňují výstup studených i teplých minerálních vod. Převažuje klimatická oblast mírně teplá s okrskem B5 
a nejvyšší polohy zaujímá okrsek mírně chladný C1. Nižší polohy patří do okrsku B2 a B3 a návětrné polohy 
do okrsků B8 a B10, které jsou vlhčí. Na východě se uplatňuje vliv srážkového stínu. Nejčastější jsou 
západní větry, značně usměrněné terénem.  
 V celé oblasti (s výjimkou půdně bohatších lokalit na čedičích) převládají acidofilní, druhově velmi 
chudá společenstva. Nejzachovalejší a druhově nejpestřejší jsou společenstva rašelinišť. Nejrozšířenější je 
5. LVS a ve vyšších polohách a na vodou ovlivněných půdách 6. LVS, který v nejvyšších částech a na 
rašelinných glejích přechází do LVS 7. Na vrchovištích jsou zastoupeny 8. a 9. LVS. Na hadcích je hojný 
intrazonální 0. LVS, který se vyskytuje na skalních výstupech kyselých hornin (reliktní bory) a vyskytuje se 
intrazonálně v 5. – 7. LVS. Zakrslá doubrava (1Z) je azonální společenstvo na skalních výstupech 
přesahující do vyšších LVS, zatímco luhy a olšiny (1L, 1U, 1T, 1G) mají půdně podmíněný (edafický klimax) 
intrazonální charakter, když se vyskytují (spolu dalšími olšinami 2L, 3L, 5L) převážně v 5. a 6. LVS. Obdobný 
charakter mají i javorové jaseniny (3U) a jasanové javořiny (5U) s přesahy do sousedních LVS. Javořiny 
patří ke společenstvům azonálním s těžištěm ve 3. LVS (3J), respektive v 5. LVS (5J) s přesahy do vyšších i 
nižších LVS. Výrazně intrazonální charakter mají rašelinné i podmáčené soubory lesních typů (SLT) 
přesahující do sousedních, převážně nižších zonálních LVS i na základě dalších kriterií – např. trofnosti či 
zastoupení dřevin – 6R na živných rašelinách, 7R na kyselých, 9R s borovicí bažinnou či 8R se smrkem jsou 
sice vázané na vysoce humidní lokality, ale víceméně bez přímé vazby na zonální LVS. To platí i o 
podmáčených smrčinách (8G, 8T) situovaných převážně v 7. (okrajově i 6.) LVS. Podmáčené a rašelinné 
SLT jsou vázány zpravidla na inverzní mrazové terénní sníženiny, v nichž je výrazně omezena konkurenční 
schopnost buku, takže se zde mohou vyskytnout i na enklávách půd neovlivněných vodou SLT vyššího 
vegetačního stupně, ale na výše položených svazích nad hladinou studeného vzduchu mohou být situovány 
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nižší LVS – tzv. zvrat vegetačních stupňů. Zonální bukodubový 2. a dubobukový 3. LVS jsou v omezeném 
rozsahu situovány v nižších polohách okrajových partií přecházejících sem ze sousedních PLO. Rovněž 
bukový 4. LVS je zastoupen jen sporadicky na bohatých stanovištích nižších poloh a intrazonálně na 
lokalitách ovlivněných vodou ve 3. LVS. Dominantní úlohu má 5. jedlobukový LVS a ve vyšších polohách i 6. 
smrkobukový LVS - zhruba na klimaticky exponovaných hřbetech a vrcholech převyšujících 700 m 
nadmořské výšky. Pouze nejvyšší vrcholy náleží do bukosmrkového 7. LVS, při čemž azonální společenstva 
vrchovišť se smrkem či klečovitou borovicí bažinnou jsou řazena do 8. smrkového i 9. klečového LVS (OPRL 
Karlovarská vrchovina 2000). 
 Druhová skladba je výrazně pozměněna. Nejrozšířenější dřevinou je smrk. Buk je hojněji přítomen 
především v okolí lázeňských měst a borovice na hadcích. Na vrchovištích roste autochtonní borovice 
bažinná. Dosti rozšířený je modřín a douglaska, místy i vejmutovka. Značně vysoké je procento 
poškozených porostů (zvěř, sníh, námraza, emise).  
 V některých částech jsou v oblasti hluboká údolí se značnými výškovými rozdíly na krátkou 
vzdálenost (až 420 m), s čímž souvisí i zhoršená dopravní přístupnost. S výškovými rozdíly souvisí i rozdíly 
klimatické. V oblasti se nachází značné plochy ovlivněné vodou zejména na náhorních plošinách s labilními 
porosty postihovanými větrnými kalamitami. Nepříznivé přírodní podmínky ovlivňují negativně fruktifikaci 
dřevin (delší intervaly mezi semennými roky, malá klíčivost semen).  Od 12. století bylo území výrazně 
ovlivňováno těžbou a zpracováním rud. Řada ploch byla po útlumu intenzivního zemědělství opětovně 
zalesněna. Porosty jsou silně poškozovány zvěří a následnými hnilobami a monokulturní stejnověké porosty 
jsou náchylné na kalamity. V imisně zatížené západní části oblasti došlo k výsadbám náhradních porostů, 
které bude nutné rekonstruovat na porosty cílových dřevin. V oblasti jsou silně zastoupeny mimoprodukční 
funkce lesa, které vyžadují odlišné lesní hospodaření (OPRL Karlovarská vrchovina 2000). 
 
Tabulka 78 Zastoupení zonálních LVS v PLO 3 – Karlovarská vrchovina 

Lesní vegetační stupeň Výměra - ha Zastoupení - % 

3. dubobukový 1 785,57 3,3 

4. bukový 172,39 0,3 

5. jedlobukový 35 146,47 66 

6. smrkobukový 11 654,73 21,8 

7. bukosmrkový 4 599,97 8,6 

Pozn.: Údaje se vztahují k celé PLO 
 
PLO4 Doupovské hory 
 Převážná část oblasti se nachází ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, který spadá do 
správy Vojenských lesů a statků. V  předmětné části kraje zaujímá PLO rozlohu 466 km2.  
Jedná se o pahorkatinný okraj vrchovinné oblasti. Od sousedních PLO se liší výhradně geologickým 
podkladem. Celé Doupovské hory jsou zbytkem mohutného stratovulkánu, který je na okrajích rozčleněn 
hlubokými údolími potoků. Severní část má charakter mírně zvlněného reliéfu, jižní část je členitější. 
Průměrná nadmořská výška je 450 m, přičemž na malé ploše jsou značné výškové rozdíly. Geologicky je 
oblast tvořena čediči a znělci. Zcela převládají hnědé hlinité půdy s příznivým obsahem bází. Jsou spíše 
mělké a silně skeletovité.  
 Klima je zde spíše sušší, ovlivněné srážkovým stínem. V západní části převládá mírně teplé klima 
(B5), ve východní výrazně sušší (B2), v nejvyšších polohách mírně chladné (C1) a na severu mírně teplé, 
vlhké (B8).  
 Charakteristickými pro tuto oblast jsou bohatá společenstva bukového stupně. Dominantními LVS 
jsou 3. dubobukový, 4. bukový a 5. jedlobukový, pouze okrajově v sušším a teplejším východním okraji je 
zastoupen stupeň 2. bukodubový a v chladnějších a vlhčích vyšších polohách stupeň 6. smrkobukový. 
Nejvyšší a klimaticky nejdrsnější vrcholy patří v nepatrném rozsahu až do 7. stupně - bukosmrkového.  
Živinami bohaté geologické podloží a poměrně rozsáhlé plochy listnatých a smíšených porostů prakticky 
nepoškozených imisemi ze sousedních těžebních a energetických kapacit umožňují výskyt pestřejší flory i 
fauny. Acidofilní druhy se vyskytují prakticky pouze na kyselých horninách v okrajích oblasti. Do oblasti 
proniká řada teplomilných druhů. Na exponovaných skeletových půdách je vysoké zastoupení listnáčů 
s dobrou přirozenou obnovou, na plošinách jsou monokultury smrku a borovice.  
 Oblast je zcela odlišná od okolních geologickým podložím, kterým je bazický čedič, na kterém se 
vyvíjejí půdy s vysokou trofností. S tím souvisí silné zabuřeňování ztěžující přirozenou i umělou obnovu lesa 
a zvýšený výskyt hnilob smrku, což vyžaduje nutnost jeho náhrady stabilnějšími listnáči. Silné zabuřeňování 
vedlo k tomu, že velké plochy byly upravovány buldozerem, což vedlo k odstranění humusového horizontu 
půdy a ke zhoršení vodní bilance. Přes 50 % plochy má nadprůměrný až vysoký produkční potenciál. 
 Převážná část oblasti je součástí VVP Hradiště, s čímž souvisí omezená hospodářská činnost, 
poškozování porostů střelbou, vojenskou technikou, požáry apod. S velkými výškovými rozdíly (až 488 m) 
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souvisí i velké rozdíly klimatické a hydrologické a problémy v dopravní přístupnosti. Oblast je silně imisně 
zatížená. Porosty jsou silně poškozovány zvěří a následnými hnilobami. Místy jsou hojnější porosty 
přirozené druhové skladby, místy naopak porosty z dřevin zcela nevhodných. Velké procento plochy 
zaujímají porosty náletových dřevin, především křovin, které jsou špatně prostupné. Východní část oblasti je 
málo lesnatá. Specifické požadavky na hospodaření jsou kladeny na lesy v ochranných pásmech vod, 
v maloplošných ZCHÚ, ale i na lesy v celém vojenském prostoru (OPRL Doupovské hory 2001).  
 
Tabulka 89 Zastoupení LVS v PLO 4 – Doupovské hory 

Lesní vegetační stupeň 
Součet pploch 

LT - ha 
Zastoupení - % 

Plochy dle zonál. 
Linií ( ha-PUPFL) 

Zastoupení - % 

1. dubový 317,74 1,73 130,25 0,64 

2. bukodubový 2 040,29 11,29 2 430,94 12,04 

3. dubobukový 4 163,69 23,08 4 362,56 21,6 

4. bukový 4 760,69 26,35 5 836,96 28,9 

5. jedlobukový 4 197,92 23,24 4 567,22 22,62 

6. smrkobukový 2 520,47 13,95 2 826,84 13,99 

7. bukosmrkový 65,09 0,36 42,76 0,21 

Pozn.: Údaje se vztahují k celé PLO 
 
PLO9 Rakovnicko-Kladenská pahorkatina 
 Jedná se o nižší pahorkatinu kladenské tabule až typickou (vyšší) pahorkatinu až vrchovinu. Do 
Karlovarského kraje zasahuje podoblast Žihelská pahorkatina.  
PLO charakterizuje  plochý zarovnaný reliéf na biotické žule tiského masívu a na algonkických fylitech, do 
kterého se ostře zařezává řeka Střela. Do kraje zasahuje jen západním výběžkem.  
 Nejrozšířenějším půdním typem jsou hnědé půdy. Pro oblast je charakteristický malý podíl vodou 
ovlivněných půd a vysoký podíl kambizemí různých subtypů.  
Klima je velmi suché a teplé, převládá klimatický okrsek B1 a částečně B2, do Karlovarského kraje zasahuje 
klimatický okrsek B5. Převládají větry západní a jihozápadní.  
 V lesních společenstvech převládají kyselé bukové doubravy a zejména kyselé dubové bučiny (2. a 
3. LVS), na oglejených půdách mají významný podíl jedlové doubravy. V dřevinné skladbě výrazně převažují 
jehličnany, a to jak borovice, tak smrk.  
 Oblast leží ve srážkovém stínu Krušných a Doupovských hor a nízké úhrny srážek a vysoké teploty 
mají nepříznivý vliv na celé lesní hospodářství. Charakteristický pro oblast je nízký podíl vodou ovlivněných 
půd a vysoký podíl kambizemí (OPRL Rakovnicko-Kladenská pahorkatina 1999). 
 
Tabulka 20 Zastoupení LVS v PLO 9 – Rakovnicko-Kladenská pahorkatina 

Lesní vegetační stupeň Výměra - ha Zastoupení - % 

0. bory 3 988,72 7,9 

1. dubový 1 767,15 3,5 

2. bukodubový 15 904,38 31,5 

3. dubobukový 27 163,67 53,8 

4. bukový 1 514,7 3 

5. jedlobukový 151,47 0,,3 

Pozn.: Údaje se vztahují k celé PLO 
 
 Podle klimatických podmínek, tj. průměrné roční teploty, průměrného ročního úhrnu srážek 
a průměrné délky vegetačního období, byly stanoveny tzv. lesní vegetační stupně (LVS). V řešeném území 
spadají lesní porosty do dvou LVS, a to z největší části do stupně 5 – jedlobukový a z malé části také do 
stupně 4 – bukový. Grafické znázornění a popis jsou uvedeny na následujícím obrázku a v níže uvedené 
tabulce. 
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Obr.: Lesní vegetační stupně v řešeném území 

 

 
Zdroj: [Ústav pro hospodářskou úpravu lesů] 
 
Obr.: Kategorie lesa 

 
Zdroj: [ÚHÚL, upraveno AF-CityPlan] 

 
Tabulka 21 Charakteristika LVS zastoupených v řešeném území 

Vegetační lesní 
stupeň 

Průměrná roční 
teplota 

Průměrný roční 
úhrn srážek 

Hlavní dřeviny 
Nadmořská 

výška 

4.bukový (BK) 6,0 – 6,5 C 700 – 800 mm buk lesní v optimu, jedle bělokorá 550 – 600 m n. m. 

5.jedlobukový (jdBK) 5,5 – 6,0 C 800 – 900 mm 
převažují buď buk lesní nebo jedle 
bělokorá, přirozeně též smrk ztepilý 

600 – 700 m n. m. 
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 Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, se lesy člení podle převažujících funkcí do 3 kategorií, a to na lesy ochranné, 
lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Lesní porosty zabírají v řešeném území celkem 31,6 km2, z toho 
cca 18,5 km2 tvoří lesy hospodářské a 13,2 km2 lesy zvláštního určení, lesy ochranné se zde nevyskytují. 

 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
 Zachování biodiverzity je jedním z hlavních strategických cílů ochrany přírody a krajiny a jako takové 
musí vycházet také z biogeografických poznatků. Jejich základem je biogeografické členění území, které je 
podkladem pro projektování územních systémů ekologické stability krajiny i pro tvorbu tzv. Evropské 
ekologické sítě (EECONET). 
 Územní systém ekologické stability (ÚSES) tvoří v krajině soubor funkčně propojených ekosystémů, 
resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které jsou zdroji biodiverzity a 
udržují přírodní stabilitu. Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je přispívat k 
zajištění přírodního bohatství a příznivě působit na okolní, méně stabilní části krajiny. V rámci 
nadregionálních, regionálních a lokálních ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra propojená biokoridory 
v krajině, na lokální úrovni se připojují ještě interakční prvky. Předpokládá se, že v kulturní krajině funguje 
ÚSES jako ekologická síť. Zjednodušeně si lze představit, že biokoridory jsou využívány pro šíření druhů 
a biocentra pro trvalou existenci druhů. 
 
 V řešeném území jsou zastoupeny regionální a lokální prvky ÚSES, interakční prvky nebyly 
navrhovány. 
 Regionální úroveň je zastoupena regionálními biocentry vzájemně propojených regionálními 
biokoridory – níže jsou uvedeny i čísla VPO dle nadřazené ÚPD: 
 
Regionální biocentra 
- RC10006  Rybníky u Bražce – U.89/ZÚR 
- RC10007  Údrčské rybníky – U.90/ZÚR 
- RC1136  Chloumek – U.56/ZÚR 
- RC1130  Střela pod Čerťákem – U.63/ZÚR 
 
Regionální biokoridory 
- RK1022  Chloumek - Střela pod Čerťákem – U.515/ZÚR 
- RK1023  Střela pod Čerťákem – Údolí Střely – U.516/ZÚR 
- RK1028  Zákruty Střely - Střela pod Čerťákem – U.519/ZÚR 
- RK20012 RK1022 Rybníky u Bražce – U.537/ZÚR 
- RK20014 Údrčské rybníky - Střela pod Čerťákem – U.538/ZÚR 
- RK20018  Údrčské rybníky - RK1022 – U.541/ZÚR 
 
 V rámci ÚP Bochov bylo přednostně upřesněno vedení regionální úrovně, s doplněním vložených 
lokálních biocenter, dle platné standardní metodiky pro vymezování ÚSES. 
 Všechny prvky jsou vzhledem k vysoké ekologické stabilitě území považovány za funkční, pouze u 
střetů a přechodů s páteřními dopravními stavbami lze předpokládat nutnost zajištění zvýšení propustnosti 
bariér a to především v rámci realizace nových staveb (rychlostní komunikace, silnice I. a II.třídy). 
 
Tabulka 92 Návrh ÚSES v řešeném území 

 

regionální biocentra 

 
regionální biokoridory 

Prvek Název prvku 

 

Prvek Název prvku 

RC RC 10006 Rybníky u Bražce 

 

RK RK 20018 

RC RC 10007 Údrčské rybníky 

 

RK RK 20014 

RC RC 1136 Chloumek 

 

RK RK 20012 

RC RC 1130 Střela pod Čerťákem 

 

RK RK 1022 

   

RK RK 1023 

   

RK RK 1028 
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lokální biocentra jako součást lokálního systému ekologické stability: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

název typ

LBC 2  - Nad Červeným křížem mezofilní 

LBC 4 - U hájnice mezofilní 

LBV 6 - Velký Lomnický rybník hydrické

LBC 7 - Bažantnice smíšené

LBC 7a - Pod mysliveckou chatou hydrické

LBC 10 - Louky u Cihelny a Tašovický rybník hydrické

LBC 12 - Výhledy mezofilní 

LBC 13 - Za Francem mezofilní 

LBC 15 - Mlýnský potok hydrické

LBC 15a - Klausa na Javorné hydrické

LBC 18 - Pod Kravínem Dolní Lomnice hydrické

LBC 19 - Na kopci - Na Liščí hoře smíšené

LBC 20 - Nový Bochov hydrické

LBC 21 - U Vojáků mezofilní 

LBC 24 - Pod Valovským vrchem smíšené

LBC 25 - U hranice hydrické

LBC 26 - Pod Těšetickými pastvinami hydrické

LBC 27 - Pod Těšeticemi hydrické

LBC 28 - Nový Dvůr mezofilní 

LBC 29  - U Lomu mezofilní 

LBC 30 - Za Kounicemi mezofilní 

LBC 31 - Dražovský potok smíšené

LBC 33 - Pod Javornou hydrické

LBC 37 - Mirotický vrch mezofilní 

LBC 41 - Pod Ovčínem hydrické

LBC 42 - Herstošický rybník hydrické

LBC 43 - Pod Číhanou mezofilní 

LBC 46 - Nad Ctiborem mezofilní 

LBC 50 - Pod Údrčskými pastvinami hydrické

LBC 51 - Na soutoku hydrické

LBC 53 - Ve vsi mezofilní 

LBC 54 - Pod Pěčkovicemi hydrické

LBC 101  - Pod Rybničnou smíšené

LBC 102 - Kuželův mlýn hydrické

LBC 103 - Pod Údrčí hydrické

LBC 104 - Nad přehradou mezofilní 
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lokální biocentra vložená:  
 

 
 
lokální biokoridory mezofilní: 
 

 
 
 
 
 
 
 

název typ

LBC 22 - Králův mlýn hydrické

LBC 23 - Křížový rybník hydrické

LBC 34a - Číhaná mezofilní 

LBC 36 - Kasino mezofilní 

LBC 38 - Hartenštejn hydrické

LBC 39 - U Stohu Teleč mezofilní 

LBC 45 - Za Pávicemi mezofilní 

LBC 45a - Nad Kozlovem mezofilní 

LBC 45b - Nad Kozlovem mezofilní 

LBC 47 - Telečský kopec mezofilní 

LBC 48 - Pod Kozlovem I mezofilní 

LBC 49a - Pod Jesínky hydrické

LBC 55 - Pod Kozlovem II mezofilní 

LBC 60 - Panský rybník hydrické

LBC 61 - Telečské rybníky hydrické

LBC 62 - Pod Kozlovem III hydrické

LBC 63 - Pod Kozlovem IV hydrické

LBC 64 - Pod Chloumkem mezofilní 

LBC 75 - Soutok pod Hlinčí vložené hydrické

LBC 75a - Jesínecký potok hydrické

hranice obce - LBC 2 LBC 19 - LBC 21

hranice obce 2 - LBC 2 LBC 21 - LBC 37

LBC 2 - LBC 12 LBC 37 - LBC 47

hranice obce - LBC 12 LBC 52 - RK 1022

LBC 12 - LBC 13 LBC 52 - LBC 53

LBC 13 - LBC 101 LBC 53 - RK 1023

RC 1136 - LBC 101 RK 1022 - LBC 43

hranice obce - LBC 101 LBC 33 - RK 1022

LBC 101 - LBC 31/RC1136 LBC 24 - LBC 27

hranice obce - LBC 31 LBC 24 - LBC 28

LBC 30 - LBC 31 LBC 23 - LBC 28

LBC 29 - LBC 30 RC 10007 - LBC 28

LBC 29 - hranice obce LBC 47 - RK 20014

LBC 31 - RC 1136 LBC 104 - LBC 75a

LBC 101 - LBC 15/LBC 33 RC 10007- LBC 103

hranice obce - LBC 7 hranice obce - LBC 102

hranice obce - Lomnický potok hranice obce - LBC 27

LBC 18 - LBC 19 hranice obce 2 - LBC 27

LBC 16 - LBC 19 LBC 41 - LBC 42

LBC 16 - LBC 4 hranice obce - LBC 102

hranice obce - LBC 4 LBC 45 - RK 1022
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lokální biokoridory hydrické: 
 

 
 

Hygienické podmínky  
 
Kvalita ovzduší 
 
 Území města Bochov nebylo z hlediska imisí v r. 2010 zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší, tj. oblasti, kde je překročena hodnota imisního limitu alespoň u 
jedné znečišťující látky (zdroj: Věstník MŽP č. 2/2012). 
 
 Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší je silnice I/6 Praha - Karlovy Vary a bude i v budoucnu, kdy 
je plánována její přeložka S směrem mimo intravilán města Bochov a zkapacitnění na dálnici D6. Dalším 
potenciálním liniovým zdrojem znečištění je plánovaná přeložka silnice I/20 Žalmanov - Toužim, která má být 
nově vedena přibližně v trase Žalmanov, Peklo, Německý Chloumek, Číhaná, Chylice, Útvina a Toužim 
(zdroj: ZÚR Karlovarského kraje, 2010). S tím úzce souvisí budoucí plošný zdroj znečišťování ovzduší, a to 
plánovaná průmyslová zóna. Stávajícím významným bodovým zdrojem znečištění je obalovna živičných 
směsí spol. Bohemia Asfalt s.r.o., která představuje velký zdroj znečištění (REZZO 1). Zdrojem emisí (z 
těžby i vyvolané dopravy) je dále kamenolom Číhaná. 
 
 
Tabulka 103 Velké zdroje znečišťování ovzduší (2010) 

Název OKEČ Adresa 

Celkový 
výkon 

provozovny 
[MW] 

Paliva ze 
spalovacích 

procesů 

Paliva pro 
technologie 

Bohemia Asfalt 
s.r.o. – Obalovna 

Bochov 

Výroba jiných 
nekovových 
minerálních 
výrobků j. n. 

364 71  
Bochov 

21   LTO 

 

hranice obce - LBC 15a hranice obce - LBC 20

LBC 15a - LBC 15 RC 10006 - LBC 20

LBC 15 - LBC 33 LBC 10 - RC 10006

LBC 33 - RK 1022 LBC 23 - LBC 24

hranice obce - LBC 7a Bochovský potok  - RC 10007

LBC 7a - LBC 6 LBC 50 - LBC 59

hranice obce - Žalmanovský potok LBC 103 - LBC 50

LBC 6 - LBC 18 LBC 102 - LBC 103

hranice obce - LBC 18 LBC 41 - LBC 102

LBC 17 - LBC 19 LBC 28 - LBC 41

RK 1023 (LBC 51 - LBC 54) LBC 27 - LBC 41

LBC 43 - RK 1203 LBC 26 - LBC 27

LBC 20 - LBC 38 LBC 25 - LBC 26

LBC 20 - RC 10006/LBC 38 hranice obce - LBC 26
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Obr.: Umístění provozu spol. Bohemia Asfalt s.r.o. 

 
Zdroj: [www.mapy.cz] 
 
Odpady 
 
 Územní plán zachovává dosavadní systém likvidace odpadů na celém území obce tak, jak ho řeší 
obecně závazná vyhláška obce Bochov.  
 
 Na území obce Bochov není provozována žádná skládka odpadů. Tuhý komunální odpad je svážen 
centrálně odbornou firmou ASP služby spol. s r.o. (patřící do skupiny Marius Pedersen Group) na řízenou 
skládku Činov mimo území obce Bochov. Areál skládky Činov se nachází poblíž zaniklé obce Činov v 
katastrálním území Doupovské Hradiště spadající pod stejnojmennou obec v správním obvodu ORP Ostrov. 
 Skládka je provozována jako skládka skupiny S – ostatní odpad (S-OO). V areálu byla od roku 1976 
provozována Technickými službami města Karlovy Vary skládka odpadů. Zde byly ukládány komunální 
odpady z oblasti Karlových Varů a odpady z útvarů působících ve Vojenském újezdu Hradiště. Skládka 
neměla z hlediska vodohospodářského potřebné technické zabezpečení. Následným provozovatelem 
skládky se stala firma ZITAS-TKO s.r.o., která zde v roce   1996-97 vybudovala I. a II. etapu již nové a 
zajištěné skládky. Obě etapy jsou umístěné na původní skládce. V letech 2000 -2001 byla vybudována III. 
etapa zabezpečené skládky, která byla oproti předchozím dvěma etapám založena na rostlém terénu. 
V současné době je prováděna IV. etapa - na tělese původní skládky dochází k překrytí zbylé části staré 
skládky. Celková projektovaná kapacita činí 772 594 m3 odpadů  - 120 000 m3 odpadu (I. etapa);    140 000 
m3 odpadu (II. etapa); 400 000 m3 odpadu (III. etapa); 112 594 m3 (IV. etapa); předpokládané množství 
ukládaných odpadů: 60 000 t/rok. 
 
 Na skládce probíhá jímání skládkového plynu z I. – III. etapy nové sládky a z původní staré skládky. 
Plyn je jímán pomocí čerpací stanice bioplynu umístěného v areálu skládky a je spalován v kogenerační 
jednotce umístěné cca 2 km od areálu skládky. Energie z ní bude využívána pro vytápění a osvětlení 
přilehlých obcí. Na povrchu uzavřených etap je provozována kompostárna pro využití biologicky 
rozložitelného odpadu. Jedná se o stavbu účelovou, dočasnou, která bude po ukončení provozu skládky a 
její rekultivaci odstraněna. Tato kompostárna slouží k využití biologického odpadu cestou aerobního 
kompostování, výsledným produktem je materiál na rekultivaci skládky a terénní úpravy v areálu skládky. 
 
Tabulka 114 Kompostárna Činov 

Kapacita 
kompostárny 

[tun/rok] zpracování 
štěpků: 

cca 16,5tis.t./rok  

Technologie: 
volné kompostování v překopávaných řadách, se 

zkrápěním kompostu  
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Zpracovaná hmota 
za rok [tuny]: 

cca 10tis.t/rok  

Surovinová skladba 
zakládky: 

čistírenské kaly a jim podobné odpady 30 -60%, 
strukturní organické odpady 20- 40%, nestrukturní 
organické odpady 10-80 %  - katalogové č. 02 01 

03,02 01 06,03 01 05,03 03 01, 

 19 08 05,20 01 08,20 02 01  

Předpříprava 
vstupních surovin: 

suroviny jsou kompostovány na volné zpevněné 
ploše. Regulace teploty,vlhkosti a provzdušňování je 

zajištěno překopávkou.Vlhkost kompostu je 
regulována skrápěním užitkovou vodou.  

Množství 
vyprodukovaného 

kompostu [tun/rok]: 
cca 10tis.t/rok  

Registrace 
kompostu dle zák. 

ne, pro rekultivaci skládky Činov  
 č. 156/1998 Sb. O 

hnojivech: 

 
 V obci jsou na vytipovaných lokalitách umístěny kontejnery na tříděný odpad. Od 1. 6. 2009 je 
rozšířená služba separace o tetrapak (tetrapak je možno vhazovat do kontejneru na plasty). Nebezpečný 
odpad a nadměrný odpad je z území obce svážen dvakrát ročně. ÚP žádné nové aktivity v oblasti nakládání 
s odpady na území obce nenavrhuje. 
 
Staré ekologické zátěže (SEZ) a kontaminované plochy 
 
 Informace z jednotlivých zdrojů se různí. Podle ÚAP ORP Karlovy Vary (1. aktualizace 2010) se ve 
správním obvodu města Bochova nachází několik lokalit SEZ - bývalá obalovna Strabag, dvě skládky ČGS, 
statek Bochov, statek Údrč, skládky Kozlov a Kozlov II a statek Kozlov (těsně za hranicí řešeného území se 
pak nachází další lokalita - bývalý sklad pesticidů v obci Horní Tašovice). 
Dle údajů v databázi INSPIRE a databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) je v území 
evidována pouze lokalita bývalé obalovny v Bochově. 
 
 Lokalita bývalé obalovny v Bochově (číslo lokality 675001) leží cca 2 km severozápadně od města 
Bochov v blízkosti silnice I/6. Jde o areál bývalé obalovny s.p. Silnice Karlovy Vary s kontaminací 
polychlorovanými bifenyly (PCB). Uvádí se kontaminace zemin a v minulosti také opakované úniky a 
kontaminace blízkého Lomnického potoka a dokonce i vodárenské nádrže Stanovice. Část kontaminovaných 
zemin byla v 90. letech odtěžena a uložena v uzavřeném boxu v místě, bylo také odstraněno vybavení 
obalovny, výraznější sanace však nebyla provedena. Vody s obsahem PCB se z areálu šíří, v povrchových 
vodách a sedimentech Lomnického potoky se však zatím nárůst neprojevil (pozn.: nedatovaná informace). 
Na nutnost sanace a zamezení šíření kontaminovaných vod z areálu obalovny do povrchových vod upozornil 
v roce 2007 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v. (VÚV). V roce 2011 byla společností 
Aquatest a.s. vypracována aktualizovaná analýza rizik, která za účelem vyloučení možných úniků 
znečištěných vod do Lomnického potoka doporučila provést sanační zásah. Doporučen byl tzv. pasivní 
sanační zásah spočívající v zaizolování zdroje kontaminace, aby nedocházelo k promývání nesaturované 
zóny vodou z dešťových srážek a k šíření kontaminace podzemními vodami, a dále odstranění kanalizace i 
monitorovacích vrtů (Zdroj: Systém evidence kontaminovaných míst). 
 
Hluk 
 
 Nejvýznamnějším zdrojem hluku je silnice I/6 táhnoucí se přes celé území Bochova. Hlukové mapy v 
této oblasti nebyly zpracovány, nelze tedy nadměrnou zátěž prokázat. S narůstajícím trendem a výhledem 
pro zkapacitnění trasy silnice I/6 lze však předpokládat nutnost řešení vzniku možné závady ve formě 
nadměrného zatížení hlukem v její blízkosti. Dalšími zdroji hluku jsou pila a lom. 
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Zdůvodnění přijatého řešení v oblasti přírodních hodnot  
 
Sídelní zeleň 
 
 Stávající sídelní zeleň je respektována a nové zastavitelné plochy jsou doplněny o pásy navazující 
zeleně; dále je v rámci funkčních  využití ploch DS navržena doporučena obnova/návrh doprovodné zeleně, 
zvláště poté je navržena u ploch stávajících účelových komunikací – vzhledem k měřítku územního plánu a 
rozsahu výsadby však tyto návrhy nepředstavují územní průměty, ale budou zahrnuty v již stávajících 
plochách DS 
 
Zvláštní a obecná ochrana přírody a krajiny 
 
 V rámci zvláštní, ani obecné ochrany přírody a krajiny nejsou navrhovány ani doporučeny nové 
plochy VKP, nebo úprava – rozšíření – vznik nových maloplošných nebo velkoplošných chráněných území, 
přechodně chráněných ploch, památných stromů nebo stromořadí 

 
Územní systém ekologické stability 
 
 Byl upřesněn ÚSES, především hranice regionální úrovně ÚSES, avšak ve shodě s nadřazenou 
ÚPD. Celý systém je popsán v dalších příslušných kapitolách. Prvky byly upřesněny z důvodu aktualizace 
současných dat, nepřesností stávajících podkladů a nesouladu se současným stavem. 
 
Geologické jevy 
 Nové plochy těžby se nenavrhují. 
 
Lesy 
 Nenavrhují se žádné nové lesní plochy, ani jiná krajinná zeleň nebo smíšené nezastavitelné území.  
 
Hygiena životního prostředí  
 V rámci hygieny ŽP se nenavrhují samostatné plochy, pro ochranu některých funkcí slouží navržená 
ochranná a izolační zeleň, v některých případech i veřejná zeleň. 
 Z oblasti odpadového hospodářství nejsou navrhovány výhradní plochy, ale v míře nepřekračující 
hranice funkce je možné umisťovat některá zařízení v rámci funkcí výrobních – komerčních (bioodpad 
v zemědělských areálech apod.). 
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3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

 

Využití zastavěného území a urbanistická koncepce uspořádání sídla: 

 
 
Město Bochov 

 
 Město Bochov je přirozeným těžištěm území, jeho současná urbanistická struktura odráží stagnaci 
řešeného území. Rozhodující útvary městy jsou jeho historická část okolo centrálního náměstí, navazující 
uliční zástavba a vložený novotvar bytových ( panelových ) domů severně od náměstí. 
 Náznaky hospodářské činnosti jsou soustředěny okolo železniční stanice. 
 Rozvoj sídelní struktury se zastavil na úrovni průtahu silnice I/6 městem. 
 Periferní plochy města představuje zemědělská výroba v jižní části města a rozvolněná zástavba 
svažitých částí města, které jsou přechodem volné krajiny ( zemědělské půdy ) do morfologie údolnic 
vodních toků. Rozvolněná zástavba je využita pro bydlení, zahrádkové osady ( protipól panelových domů ), 
v případě okolní silnice I/6 a navazující silniční sítě pro drobné podnikání. 
 Problém využití zastavěného území řeší návrh územního plánu vymezením ploch změny 
zastavěného území v rozsahu dle následujícího schématu: 
     

 
 Vložením ploch změny zastavěného území je zastavěné území vyčerpáno a to za podmínky 
respektování historických hodnot území, charakteristických ploch zeleně a charakteristických ploch 
veřejných prostranství. Z rozsahu a posice vymezených změnových ploch je patrné, že pro rozvoj města 
nejsou rozhodující a budou doplněny novými rozvojovými ( zastavitelnými ) plochami ve dvou variantách ve 
smyslu urbanistické koncepce. 
 
 Zastavěné území poskytuje rovněž skrytou rezervu, kterou je omezené využití tradičních výrobních 
ploch, jejich funkce je zachována, obnovení – změna  - rozšíření výroby pak umožňuje uplatnění 
podnikatelských forem místního významu vycházejících ze současného potenciálu území:  
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Bochov – východ je územím, založeným na transformaci původně zemědělského areálu, který se 
prostřednictvím nastavených regulativů i lokalizací plochy přestavby BO-TI1 posouvá ke smíšené – výrobní 
funkci. Uvnitř území je možné vytěžit výrobní kapacity doplněním zástavby či její plošnou či věcnou 
intenzifikací. 
 

 
Obr.: Rezervy ve využití zemědělského areálu v jižní části města 
 

 
Obr.: Východní část města – transformace zemědělského areálu 
 
 Rozvoj východní části města je pak navržen prostřednictvím nových zastavitelných ploch, které jsou 
výstupem základní urbanistické koncepce ve dvojím – variantním řešení. Varianta č. 2 nahrazuje původně 
uvažovaný rozvoj výroby dle předchozího územního plánu ( a převzetí těchto ploch v ZÚR Karlovarského 
kraje – před aktualizací č. 1 ZÚR - jako „ Hospodářský park Bochov“ ) plochami bydlení s odkazem na 
skutečnost, že o tyto plochy výroby v tomto terénním profilu nebyl ze strany podnikatelské veřejnosti zájem. 
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 Bochov – sever je rozvojovým územím, založeným na preferenci umístění resp. výstavby 
mimoúrovňové křižovatky ( Bochov – sever ), kterou se řešené území připojí na dálnici D6.  Územní plán 
vymezuje v tomto prostoru plochy změny využití zastavěného území BO-BI5 a BO-BI8, kterými je zastavěné 
území plně využito. Další rozvoj bydlení v tomto sektoru narazí na hygienické ( hlukové ) bariery a proto není 
vymezen.  
 
 Samostatným prostorem v tomto smyslu je areál nádraží. Jedná se o území charakterizované 
ústupem významu železnice i omezení původní ( dřevozpracující ) výroby, navazující na potenciál železniční 
dopravy. Zastavěné území je v tomto prostoru využito nadzemními objekty a poskytuje rezervu založenou na 
nízké intenzitě využití stávajících areálů a objekt. V urbanistické koncepci je však tento prostor chráněn 
v původním významu s očekáváním budoucí rehabilitace železniční dopravy a navazujících činností. V tomto 
smyslu územní plán cíleně chrání původní význam území a nepřipouští jeho funkční transformaci 
v nevratném procesu. 
 

 
 
Obr.: Severní část s chráněným prostorem nádraží – vztah města a koridoru dálnice D1 
 
 Bochov – jih je prostorově odděleným urbanizovaným území s proměnným terénním profilem, ve 
kterém probíhá proces naplňování předchozího územního plánu. Zastavěné území je využito. Jižně od 
Panského rybníka byla realizována obytná skupina v ulicovém uspořádání ( 6 + 1 RD ), přičemž další 
intenzifikaci území řeší návrh územního plánu prostřednictvím navržených zastavitelných ploch. 
Samostatnou plochu přestavby – změny zastavěného území představuje plochy BO-RZ1, která je určena pro 
rozšíření zahrádkové osady, vyplňující východní svah nad Panským rybníkem. 

 
Obr.:  Jižní část města s realizovanou obytnou skupinou 
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Číhaná: 

 

 
 Obr.: Využití volných ploch zastavěného území s dílčím rozvojem sídla. 
  
 Místní část Číhaná je ukázkovým příkladem zachované původní kompozice sídla do okrouhlice jak 
v urbanistickém, tak architektonickém výrazu. V tomto smyslu je zastavěné území jádrové části plně využito. 
Zbořeniště staveb v jižní části návsi vykazují znaky nepůvodní kompozice a není s ohledem na urbanistickou 
čistotu sídla žádoucí je obnovit. SV část obce je údolnicí s dominantní vodní plochou a doprovodnou zelení, 
která vytváří obraz sídla. Územní plán využívá pro rozvoj Číhané vnější části zastavěného území ČI-BV-1 a 
ČI-SV-1. 
 Jejich naplněním  je zastavěné území využito, územní plán pak doplňuje urbanistickou strukturu 
zastavitelnou plochou ČI-SV 2 a vytváří tak kompaktní urbanistický celek. 
 
 Územní plán vymezuje 2 plochy přestavby a 1 zastavitelnou plochu pro celkem 3 domy s cílem 
stabilizovat sídlo jako urbanistický celek z hlediska počtu domů a počtu obyvatel na hodnoty k r. 1991. 
Zvolená funkce bydlení a smíšeného a obytného území sleduje trend přítomnosti trvale žijících obyvatel.  
 
 
Dlouhá Lomnice: 

 
Prostor Dolní Lomnice je urbanizován – využit bez zásadních plošných rezerv. Urbanistická koncepce 
akceptuje stávající uspořádání zástavby ve smyslu jeho nepřirozené koncentrace při páteřní komunikaci – a 
kompenzuje ji rozvolněním zástavby ve vyšších polohách JZ svahu s možností postupné náhrady 
novostavbami mimo záplavové území.   
 Ve smyslu takto nastaveného hodnocení je zastavěné území plně využito. 
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Obr.: Rozvoj Dlouhé Lomnice jako kompaktního sídla 
 
 Územní plán přebírá z předchozího ÚP rozvoj podél severní hrany údolnice a vymezuje zde 
zastavitelné plochy bydlení. Rozsah zástavby pak reaguje na podnikatelský zájem o využití těchto ploch, 
podpořený atraktivitou území a technickým vybavením obce. Z podnětu majitele areálu zemědělské 
prvovýroby je tento dále rozšířen. Nová zastavitelná plocha LO-VZ1 je unikátní z hlediska návaznosti na 
zemědělskou půdu. Rozvoj zemědělské činnosti prostřednictvím zastavitelných ploch je reakcí na kvalitativní 
posun zemědělské produkce směřující k ekologickému chovu ( zejména ) skotu a potřebou poskytnutí 
odpovídajícího provozního a technického zázemí. 
 
 Součástí návrhu územního plánu je zastavitelná plocha LO-BV1, která je ve skutečnosti legalizací 
sporné zástavby z hlediska vzniku nové urbanizované plochy a charakteristických limitů území z hlediska 
zájmů ochrany přírody a krajiny. Urbanistické hlediska bude zčásti kompenzováno navazujícím koridorem 
dopravní infrastruktury pro novou trasu silnice I/20 dle ZÚR. 
 
Dlouhá Ves 

 
 Dlouhá Ves je sídlem lánového uspořádání, přičemž původní zástavba byla ve významném rozsahu 
nahrazena novodobými objekty individuální rekreace. Takto transformované území je zcela využito. 
V průběhu zpracování resp. pořízení nového ÚP Bochov nebyly zjištěny indicie pro další rozvoj sídla. 
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Obr.: Stabilizované území Dlouhé Vsi bez dalších rozvojových ploch 
  
Herstošice 

 
 Herstošice jsou územím s minimálním potenciálem dalšího rozvoje. Nová zástavba zde nebyla 
realizována. Územní plán preferuje intenzifikaci zastavěného území prostřednictvím ploch přestavby HE-BV1 
a HE-SV1, ke kterým je přidána zastavitelná plocha HE-BV2, splňující zejména urbanistické hledisko 
uzavření prostoru obce a intenzifikaci využití ( dosud jednostranné zástavby ) stávající místní komunikace.  
 Místní část Zlatá Hvězda je akceptován v současném urbanistickém tvaru bez nevyužitých ploch 
zastavěného území a rovněž bez dalšího možného rozvoje. Rozhodující část území tvoří objekty individuální 
rekreace ( rekreační chaty ), přičemž urbanistické koncepce nového ÚP tuto formu zástavby nepreferuje. 
 

 
 
Obr.: využití zastavěného území prostřednictvím ploch přestavby a posice nové rozvojové plochy. Další 
rozvoj území není vyžadován a je tak jako tak limitován stávajíc trasou silnice I/6 a její náhradou dálnicí D6. 
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Obr.:  Využité zastavěné území m.č. Zlatá Hvězda. SZ část zastavěného území tvoří jedinečná regenerace 
původní venkovské zástavby – zemědělského statku, ke kterému jsou ponechány navazující plochy zahrad. 
 
Hlineč 

 
 Hlineč představuje zachovaný urbanistický útvar původní zástavby, která je zčásti využívána 
k individuální rekreaci. Akceptováním charakteru zástavby a navazujících připojených pozemků je zastavěné 
území využito. Nová zástavba zde nebyla realizována, nové zastavitelné plochy zde ÚP Bochov 
nevymezuje. 
 

 
Obr: Hustota původní zástavby odpovídá původní velikosti zemědělských statků a ( již neexistujícímu ) 
požadavku na využití zahrad pro kdysi početné obyvatelstvo.  
 

Javorná 

 
 Javorná je torzem původní zástavby, její charisma přispívá k obsazenosti a regeneraci původních 
stavení. Nová zástavba zde nebyla realizována. V jižní části území = SV svahu obce ) jsou definovány 
nevyužité plochy zastavěného území, prostřednictvím plochy přestavby JA – BV2, JA – BV3 a JA – BV4 jsou 
určeny pro rozvoj bydlení. Na plochy přestavby pak navazujíc další rozvojové plochy obce určené pro 
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bydlení. Posice rozvojových ploch pak stabilizuje resp. posiluje význam centrální návsi a její společenskou 
funkci mimo silniční koridor. 
 Součástí Javorné je samostatná enkláva – Javorenský zámek včetně obslužné zástavby. Jedná se o 
izolovaný útvar bez využitelných proluk zastavěného území kromě prostoru, kam je umístěny plocha bydlení 
JA – BV1.  
 

 
Obr.: Chybějící plocha areálu zámku z hlediska volného pozemku, parkových úprav atd. 
 

 
Obr.: Schéma zobrazuje posílení kompaktního výrazu sídla. 
 
 Součástí urbanistické koncepce je výrazný akcent na zajištění důstojného prostoru Javorenského 
zámku vymezením plochy JA – ZV1, určené pro zámecký park. Územní plán tímto zvyšuje atraktivitu areálu 
jako celku s cílem podpořit jeho celkovou regeneraci 
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Jesínky 

 
 Jesínky jsou separovaným sídlem bez potenciálu dalšího rozvoje. Územní plán zde definuje 
nevyužité plochy zastavěného území a lokalizuje tam plochy přestavby JA – RI1 a JA – RI2. Vymezením 
ploch individuální rekreace zde územní plán preferuje před jindy odmítanou formou zástavby stabilitu sídla 
z hlediska optimálního využití zastavěného území. Součástí plochy přestavby je ( úmyslně – cíleně ) 
vymezená přestavbová plocha veřejného prostranství JE – ZV 1 
 Nové zastavitelné plochy nejsou vymezeny. 
 

 
Obr.: Využití volných ploch zastavěného území bez dalšího rozvoje sídla. 
 
Kozlov 

 

 
Obr.: Excentrická posice Kozlova vůči transitní komunikační trase a přiměřené vyplnění mezilehlého 
prostoru. 
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 Jakkoliv je Kozlov samostatnou místní částí řešeného území, jedná se o sídlo vykazující znaky 
plnohodnotného urbanistického prostoru – škola, kostel – hřbitov. 
 Zastavěné území vykazuje plošné rezervy vzniklé částečně demolicí původních zemědělských 
staveb a částečně v důsledku silniční přeložky 
 Územní plán intenzifikuje zastavěné území prostřednictvím plch přestavby KO – BV1 a KO – SV1 do 
optimální urbanistické struktury a nové zastavitelné plochy nevymezuje. 
 
Pávice 

 
 Pávice představují soustavu nových rekreačních chat, uspořádaných podle vzoru původní zástavby 
do okrouhlice. Územní plán akceptuje tuto transformaci původního sídla a doplňuje jeho zastavěné území 
dalšími plochami individuální rekreace PA – RI1, PA – RI2 a PA – RI3 a cíleně chrání centrální část obce 
prostřednictvím plochy veřejných prostranství PA – ZV1. Nové zastavitelné plochy nejsou vymezeny. 
 

 
Obr: Využití zastavěného území Pávice bez dalších rozvojových ploch 
 
Pěčkovice 

 
Obr:  ÚP Bochov ponechává prostor Pečkovic bez urbanizace představující obnovu sídla. 
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 Pěčkovice jsou zaniklým sídlem, které nebude dle urbanistické koncepce dále obnoveno. Výjimku 
tvoří plocha přestavby PE – SV1, vymezená na podnět vlastníka pozemku a ve shodě s předchozím 
územním plánem. 
 
Mirotice 

 

 
Obr.:  Doplnění přirozeného prostoru Mirotic. 
 
 Mirotice jsou kombinací fragmentu původní venkovské zástavby, skupiny nových rodinných domů a 
skupinou rekreačních chat. Původní prostor sídla vykazuje volnou plochu po odstraněné původní zástavbě, 
kterou ÚP vymezuje jako plochu přestavby MI – SV2, přičemž navazující zastavitelné plochy MI-SV3 a MI – 
SV 4 doplňují původní prostor sídla do kompaktního celku. Zastavěné území je pak plně využito. 
 Urbanistická koncepce i zde posiluje  prostor původní návsi vymezením zastavitelné plochy MI – 
SV1.1 a pokračující plochy MI – SV1.2, určenou pro rozvoj zemědělské činnosti.  
 
Německý Chloumek 

 
 Současná zástavba je pouze fragmentem původního sídla, původní zástavba je zčásti nahrazena 
rekreačními chatami. Územní plán definuje rezervy ve využití zastavěného území a lokalizuje na ně plochy 
přestavby zastavěného území NCH – BV1, NCH – BV2 a NCH – BV3. Tímto je zastavěné území využito. 
Ekvivalentem je rovněž zastavitelná plocha NCH – BV4, kterou bude z jižní části sídlo uzavřeno do 
kompaktního celku. Navazující plochy NCH – SV1 je reakcí na podnět vlastníka pozemku a umožňuje další 
rozvoj sousedícího areálu zemědělské prvovýroby s využitím potenciálu chovu skotu navazujících trvalých 
travních porostů. 
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Obr.: Zřetelné využití zastavěného území a rozvoj ve smyslu kompaktního výrazu sídla. 
 

Nové Kounice 

 

 
Obr.:  Stabilní uspořádání sídla bez volných ploch zastavěného území, 
 
 Nové Kounice byly cíleným novotvarem, který je v současnosti v rozhodujícím rozsahu využíván pro 
rodinnou rekreace. Volné plochy zastavěného území nebyly zjištěny. Rozvoj území vyplňuje chybějící 
prostory podélné osy obce a charakteristického tvaru sídla. 
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Polom 

 
 Polom je izolovaným sídlem na konci silniční soustavy v jižní části obce. Územní plán však akceptuje 
výjimečnost sídle z hlediska jeho posice na ose Údrč – poutní kostel Skoky ( mimo řešené území ) a posiluje 
jeho jedinečnost i rekreační potenciál v rozsahu doplnění zastavěného území a přesahem urbanizovaných 
ploch jižním směrem. 
 Vymezené plochy přestavby zastavěného území PO – BV1 až 3 a PO – OV 1 + 2 představují úplné 
využití zastavěného území bez dalších rozvojových ploch. Součástí urbanistické koncepce je pak ochrana 
centra obce a její urbanistické struktury vymezenými plochami veřejných prostranství PO – ZV1 až 3. 
 

 
Obr: Využití zastavěného území Pávice bez dalších rozvojových ploch 
 
 
Rybničná 

 
 Rybničná je původní kompaktní obcí lánového typu, který je průběžně rozvíjena plochami bydlení a 
individuální rekreace. Dosavadní rozvoj, společenská poptávky a její přepis do zastavitelných ploch je reakcí 
na posici obce v regionu, kdy představuje ( je vnímána jako  )  jižní okraj karlovarské aglomerace. 
 
 Územní plán tuto společenskou poptávku – ve shodě s předchozím územním plánem – akceptuje. 
 
 Rozvoj obce sleduje prvoplánově využití zastavěného území – okrajových částí obce mezi urbánní 
osou a přírodními útvary: vymezené plochy přestavby ( změny zastavěného území ) RY – BI 5, 12, 13 a 14 
spolu s plochou RY – VP 1 vyplňují bez dalších rezerv zastavěné území. 
 
 Rozvoj západní a jižní části obce na svahu nad mělkou údolnicí posiluje urbanistickou strukturu a 
vyplňuje proluky zastavěného území. 
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Obr: Patrný obraz uspořádání sídla s využitím mezilehlých ploch obce – les, vyplněné západní hrany mezi 
obcí a údolnicí včetně uzavření sídla krajinnou zelení. 
 
Sovolusky 

 
 Sovolusky jsou další s obcí, nacházejících se mimo rozvojový potenciál řešeného území. I zde 
urbanistická koncepce sleduje doplnění původního tvaru sídle – charakteristické okrouhlice prostřednictvím 
změny zastavěného území – plochy SO – BV1 včetně posílení tvaru a významu centrálního veřejného 
prostranství plochou SO-ZV1. Vyplněním těchto ploch bude zastavěné území zcela využito. Další rozvoj pro 
případné bydlení je umístěn ve východní části při východním okraji obce s návazností na silnici Sovolusky – 
Hlineč. 

 
Obr: Využití zastavěného území Pávice bez dalších rozvojových ploch 
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Těšetice 

  

 
Obr.: Doplnění zastavěného území a vymezení rozvojových ploch podél komunikace do vojenského újezdu. 
 
 Těšetice představují jediné sídlo řešeného území, které je připomínkou urbanizace prostoru 
Doupovských hor, které je z rozhodující výměry dosud využíváno armádou jako vojenský újezd a výcvikový 
prostor Hradiště. Sídlo si zachovává znaky původní zástavby a nové stavební prvky – skupinu řadových 
domů na návsi a je vyhledávaným – respektovaným místem individuální rekreace regionu. Územní plán 
vyplňuje západní okraj zastavěného území plochou TE – BV2, která je již pro bydlení využitelná ( pokles 
intenzity využití prostoru Hradiště včetně zásadního zklidnění transitní dopravy ). 
 
 Tímto návrhem bude zastavěné území plně využito. 
 
 Rozvoj území pak sleduje silnici Bochov - Těšetice – vojenský újezd Hradiště a rozvíjí obec v severní 
i jižní části pro bydlení. 
 
Údrč 

 
 Údrč je svébytným sídlem s významnou stavebně historickou hodnotou, nacházejícím se a urbánní 
ose Údrč – Skoky – Toužim, která byla přerušena ( zrušena ) výstavbou vodní nádrže na Střele. Zastavěné 
území je zcela využito a nese znaky ( nevhodných ) stavebních forem minulé éry – bytovými domy 
v typovém provedení. Příslušenstvím těchto bytových domů jsou – jako vždy – potřeby garáží a zahrádek. 
 
 Předchozí územní plán – pod vlivem občanských aktivit – využívá charisma této části řešeného 
území pro zásadní rozvoj sídla prostřednictvím ploch bydlení, které vyplňují východní svah údolnice 
v bezprostřední návazností na zastavěné území. Tyto náměty resp. možnosti nebyly dosud využity. Územní 
plán je v redukovaném rozsahu akceptuje a umožňuje urbanizaci Údrče jako alternativy bydlení v městě 
Bochově v obrazu očekávaných změn – výstavbě dálnice D6 a návazných ploch průmyslové výroby. 
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Obr.:  Využití zastavěného území Údrče a akcent rozvoje její východní části. 
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Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
 Návrh ÚP nahrazuje na předchozí ÚP Bochov (včetně změny č. 1) a vychází z parametrického 
nastavení jeho rozvoje. Rozvoj území nastavuje budoucí obraz urbanizace území  založený na zásadním 
posílení města Bochova jako regionálního sídla umístěného na dopravní ose D6 a vytvoření potenciálu 
potřebného ke stabilizaci ostatních sídel. 
 
 Územní plán vyhodnotil potenciál rozvoje v zastavěném území a vymezuje celkem 26,3918 ha ploch 
změny využití zastavěného území (plochy přestavby) a konstatuje, že zastavěné území nad rámec takto 
vymezených ploch nevykazuje územní rezervy pro další intenzifikaci zástavby, aniž by touto zástavbou 
nebyly porušeny zásady ochrany veřejného zájmu, přírodních, kulturních a architektonických hodnot. 
 
 Územní plán vychází z těchto demografických a statistických údajů  ( počet obyvatel ) dle databáze 
ČSÚ: 
 Tabulka 25: Statistické údaje 
 

 

1930 1950 1991 2011 

 
    

celkem 6 328 2 304 1 760 1 932 

Bochov 1 782 896 1 127 1 226 

Číhaná 172 63 9 4 

Dlouhá Lomnice 559 141 91 96 

Herstošice 213 96 32 27 

Zlatá Hvězda 58 28 . . 

Hlineč 48 17 . 6 

Javorná 446 141 61 82 

Jesínky 34 19 . . 

Kozlov 353 37 106 121 

Pávice 107 33 . . 

Pěčkovice 141 . . . 

Mirotice 194 53 20 30 

Německý Chloumek 226 73 17 27 

Nové Kounice 189 68 16 27 

Martice 93 36 . . 

Polom 100 75 17 13 

Rybničná 478 173 43 66 

Sovolusky 113 46 19 34 

Dlouhá Ves 145 40 . . 

Teleč 234 48 . 22 

Nový Dvůr 73 17 . . 

Těšetice 324 141 47 36 

Údrč 304 91 155 115 

 
Databáze 2012: 

- počet obyvatel:  2034 
- přirozený přírůstek: -3 
- saldo migrace: - 33 
- počet dokončených bytů: 2 ( v rodinných domech ) 
- počet dokončených ubytovacích zařízení: 1 
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Kritérium urbanistické koncepce: 

 
 Urbanistická koncepce představuje základní náhled na uspořádání řešeného území a představuje 
základní úvahy o potenciálu a rozvoji sídla jako celku. 
 
 Z hlediska využití zastavěného území a potřeby zastavitelných ploch rozlišujeme: 
 
- sídla  místní části, které jejichž rozvoj je nezbytný pro vytvoření podmínek vyváženého a 
 udržitelného rozvoje: Bochov, 
 
- sídla, která vykazují potenciál rozvoje z hlediska posice města Bochova v regionu Karlovarska:  
 Dlouhá Lomnice, Rybničná, Údrč, 
 
- sídla, která územní plán prostřednictvím ploch přestavby zastavěného území a zastavitelnými 
 plochami stabilizuje do původního urbanistického tvaru: Číhaná, Herstošice, Hlineč, Jesínky, 
 Javorná, Kozlov, Pávice, Mirotice, Německý Chloumek, Polom, Sovolusky, Teleč, Těšetice, 
  
- sídla, která nejsou dále rozvíjena: Dlouhá Ves, Nový Dvůr, Zlatá Hvězda,  
 
- sídla, která nejsou obnovována: Pěčkovice, Martice 
 
 Územní plán Bochov vymezuje plochy změn zastavěného území ( plochy přestavby ) jako nedílnou 
součást urbanistické koncepce. Zastavěné území -  jeho stabilizovaná část – spolu s plochami přestavby 
představuje zcela využité zastavěné území a vytváří předpoklad pro vymezení a odůvodnění nových 
zastavitelných ploch. 
 
 Územní plán prostřednictvím vymezených zastavitelných ploch ve městě Bochov vytváří základní 
předpoklady pro vyvážený rozvoj území.  
 
 Prioritou města je zajištění pracovních příležitostí s vědomím, že původní ( tradiční ) výrobní činnosti 
– s výjimkou zemědělské prvovýroby – postupně mizí. Řešené území – s výjimkou vysokého stupně 
ekologické stability krajiny včetně  lesních, zemědělských a vodních ploch  - přitom nedisponuje vnitřním 
potenciálem tvorby nových pracovních míst. Tento deficit mohl zacelit Hospodářský park Bochov v posici a 
rozsahu předchozího územního plánu: dosud tomu tak nebylo a město nedisponuje žádnou indicií, která by 
avizovala pozitivní změnu. 

 
Prioritou je vymezení zastavitelných ploch bydlení. 
 
Základním argumentem je skutečnost, že významná část obyvatel města užívá bytové – panelové 

domy. Pro stabilizaci obyvatel je nezbytné vytvořit podmínky pro umístění nových forem bydlení a to 
v rodinných domech. Vlastníkem významných plochy bydlení 

 
 
Je zcela zjevné, že v současné míře (ne) zaměstnanosti a životní úrovně je další stabilizace 

obyvatelstva možná za splnění těchto podmínek: 
 

- zajištění nových pracovních míst  
- zajištění ekonomických podmínek pro výstavbu rodinných domů jako významně stabilizační formy 
 trvalého bydlení. 
 
 Nové plochy bydlení jsou umístěny na pozemky, které jsou vlastnictvím města, které tak má přímý 
nástroj na rozvoj bydlení prostřednictvím ceny stavebních pozemků a schopností investic do veřejné 
infrastruktury na ( vlastních ) pozemcích včetně využití souvisejících dotačních titulů. 

 
 Potřebu lokalizace zastavitelných ploch bydlení dle změny č. 2 opět podporuje současná zkušenost 

– ve městě byly realizovány stavby rodinných domů na zastavitelných plochách v údolnici Bochovského 
potoka – plochy vymezené v jižní části města zůstaly nevyužity. Projektant územního plánu zdůvodňuje tento 
stav podmínkami lokalit – nevlídným urbánním prostorem a zcela extrémními klimatickými podmínkami na 
návětrné straně města. 

 
Zastavitelné plochy bydlení jsou v klimaticky i územně vlídném prostředí. 
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Rozvoj ostatních místních částí má 2 měřítka: 
 
1)  Územní plán přebírá zjevně naddimenzované plochy bydlení v místních částech Dlouhá Lomnice, 
Rybničná a Údrč. V případě Dlouhé Lomnice a Rybničné je důvodem vymezení skutečnost, že tento ( 
severozápadní ) okraj řešeného území je mentálně vnímán jako součást širšího území krajského města. Tlak 
na rozvoj meziprostoru v Olšových Vratech, Březové, Hájích a následně ( Kolová, Pila ) dokládá pohled 
společnosti na vyšší hodnotu této části regionu v porovnáním s podkrušnohorskou krajinou. 
 
 Územní plán zde tedy navrhuje plochy bydlení městského typu s vědomím, že rozvoj je určen jako 
alternativní bydlení Karlových Varů a s tím související jednoznačnou migraci obyvatel. Pro stabilizaci této 
formy bydlení územní plán vymezuje možnost vybavení území úplnou technickou infrastrukturou a podbízí 
se lokalizací komerčních ploch na východní MÚK D6 v Bochově ( v obou případech invariantní řešení ). 
 
 V případě Údrče územní plán akceptuje emancipaci komunity  jeho obyvatel, přebírá záměry 
z předchozího územního plánu a umožňuje naplnění záměrů i na platformě nového územního plánu. Přitom 
nastavuje etapizaci výstavby s postupným rozvojem technické infrastruktury od posice navržené ČOV. Je 
věcí vyhodnocení – uplatňování účinnosti územního plánu na případném vypuštěním nadbytečných ploch 
v dalším procesu vývoje obce. 
 
2) Opačným měřítkem rozvoje je vymezení zastavitelných ploch ostatních místních částí. 
 Územní plán tento rozvoj záměrně minimalizuje s vědomím, že ideálním ( optimistickým ) řešením je  
Využití zastavěného území, stabilizace obyvatel v současném stavu. Zaniklé místní části územní plán 
neobnovuje. 
 
 Územní plán sleduje rovněž potenciál rekreačního potenciálu krajiny a nabízí obnovu vybraných 
posic vodních mlýnů a hospodářských usedlostí v případech, kdy jejich využití ( obnovení ) není v přímém 
rozporu s přírodními hodnotami konkrétních posic. 
 
 Územní plán podporuje turistický ruch: vytváří podmínky pro zázemí poutního areálu Skoky 
v řešeném území ( m.č. Polom ), zpřístupňuje prostor poutního kostela sv. Jakuba, umožňuje obnovu 
výletního hostince u viklanu Dominik. 
 
 Územní plán vymezuje před 30 ha ploch sídelní zeleně jako zleň ochrannou a izolační s cílem 
eliminovat hygienické a krajinné vlivy nové infrastruktury na řešené území. Současně vymezuje plochu 
zeleně na veřejných prostranstvích v lokalitách, kdy by ( jiné ) užívání navazujících přírodních ploch pro 
denní rekreaci obyvatel vedlo ke zbytečně koncentrovanému tlaku na okolní krajinu. 
 
 
Kritérium poměru využití zastavěného území a rozvojových ploch 
 
 Územní plán využívá pro naplnění cílů urbanistické koncepce místních částí Číhaná, Herstošice, 
Hlineč, Jesínky, Javorná, Kozlov, Pávice, Mirotice, Německý Chloumek, Polom, Sovolusky, Teleč, Těšetice 
především využití zastavěného území prostřednictvím ploch změny zastavěného území. 
 
 Použití nástroje zastavitelných ploch se uplatňuje v městě Bochov a místních částech Dlouhá 
Lomnice, Rybničná a Údrč.  
 
Kritérium dle funkčního využití 

 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch bydlení: 

 
 Město Bochov a jeho dalších 16 místních částí je specifickým územím s konkrétní posicí v regionu a 
se specifickou historií ovlivněnou odsunem obyvatel německé národnosti po II. světové válce a totalitním 
zásahem do územní prostřednictvím vymezení vojenského újezdu Hradiště. 
 
 Následná urbanizace území pak nebyla výsledkem přirozeného procesu, v území byly uplatněny 
prvky cílené – nucené urbanizace: 
 
- zánik některých místních částí, 
- prosazení politiky střediskových obcí, v důsledku které nebylo možné vybrané části doplpňovat – 
 nahrazovat novou výstavbou, 
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- koncentrace obyvatel do města Bochova a to ve spojení se soudobou představou bydlení 
 v panelových domech.  
 
 Vyhodnocení potřeb, potenciálu a možnosti bydlení je založeno na potřebě dosažení vyvážených 
územních podmínek. 
 

 Aplikace výpočtových modelů typu URBANKA a jiných je zcela formální a představuje současný 
pohled metodiků územního plánu na „strojové“ zpracování území, degraduje historii, osobitost a specifika 
jakýchkoliv lokalit, o městu Bochově nemluvě. Degraduje principy územního plánování v totálním rozsahu. 
Pro řešené území je použití těchto metod zcela nemožné. 

 
 Rozvoj bydlení představuje součet potenciálu ploch vymezených pro rodinné domy. 
 
 Vyhodnocení potřeby ploch bydlení pro město Bochov: 

 
 Navržené plochy bydlení odpovídají předchozímu územnímu plánu, tzn. že základní koncepce 
kapacitního uspořádání města se nemění. 
 
 Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
 
- požadavky vyplývající z demografického vývoje       36 b.j. 
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití       40 b.j. 
- potenciál odpovídající potenciálu D6        40 b.j. 
 součet                    116  b.j. 
 rezerva 20%           32 b.j.  
 celkem                     148 b.j. 
 
Vzhledem k charakteru obce, podílu plochy bydlení v panelových domech a současnému trendu 
předpokládáme 100 % výstavby prostřednictvím rodinných domů s rozhodujícím podílem izolovaných RD. 
 
předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje poměr bytových jednotek (b.j.) následovně: 
 
1 b.j. v rodinném domě = potřeba cca 1500 m2 plochy 
 
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 

 

Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech = cca 1500  x 148 = 481 500 m2,  tj.  22,200  ha 
  

 Potřeba ploch pro bydlení……….……………..   cca 22,2000 ha 

 
 Město Bochov vykazuje dle návrhu územního plánu celkem 9,7468 ha ploch pro bydlení ( tj. plochy 
bydlení a plochy smíšené obytné ) a to 0,5922 ha ploch bydlení venkovského typu a 9,1516 ha ploch bydlení 
městského, z toho  4,4211 ha ploch změny zastavěného území a 4,7305 ha nových zastavitelných ploch. 
 
 Plošný rozvoj místních částí Dlouhá Lomnice, Rybničná a Údrč: 
 
- Dlouhá Lomnice: 7,5592 ha ploch mimo zastavěné území 
- Údrč:    9,4785 ha mimo zastavěné území 
- Rybničná:    7,8716 ha, z toho 3,2807 ha ploch změny zastavěného území a 4,5809 ha 
    zastavitelných  ploch 
 
 Územní plán Bochova tedy navrhuje celkem 34,0609 ploch bydlení. 
 
Vymezení skutečných ploch pro bydlení: 
 
a) z celkového výčtu 34,0609 ha se na plochy o výměře nad 2 ha = součet = 18,0173 ha vztahuje 
omezení z hlediska aplikace vyhl. 501/2006. Sb., v platném znění, tj. vymezení veřejných prostranství, 
 
b) plochy rovněž vyžadují nezbytný podíl komunikací, chodníků atd., podíl vymezujeme takto: 
 - plochy o výměře nad 2,0 ha v hodnotě 11 % 
 - plochy o výměře pod 2,0 ha v hodnotě 5 % 



 

  143 

 
c) pro plochy bydlení  vymezujeme podíl jiných – přípustných funkcí ( OV, služby,  trafostanice, 
 komunikace apod.. ) 15 % 
 
 
Plochy bydlení dle ÚP Bochov celkem     34,0609 ha 
 
Redukce: 
- odpočet ploch veřejných prostranství:  18,0173 * 0,05    0,9008 ha 
- podíl komunikací:  18,0173 * 0,11      1,9819 ha 
- podíl komunikací: 16,0436 * 0,05      0,8022 ha  
- podíl jiného využití:  34,0609 * 0,15      5,1092 ha 
 mezisoučet =  odpočet celkem       8,7940 ha 
 

Plochy pro bydlení čisté:                           25,0668 ha 

 
 
 Územní plán tedy vymezuje nad definovanou potřebu 22,2 ha celkem 25,0668 ha ploch, převyšuje 
tedy požadavek o 3,0668 ha = 13 %. 
 
 Významný podíl převisu náleží – z podstaty urbanistické koncepce pro rozvoj m.č. Údrč, kterou lze 
při následujícím projednání – zpřesnění – návrhu ÚP případně redukovat. 
 
 Rozvoj ostatního území je v měřítku řešeného území minoritní a představuje avizované posílení 
původní urbanistické struktury. Ve všech případech se jedná o postupné vyplňování území prostřednictvím 
individuální zástavby.  
 
 Návrh územního plánu v neposlední řadě vymezuje plochy bydlení specifické. Zde se jedná o 
jednoznačnou urbanistickou koncepci s tématikou této kapitoly přímo nesouvisející. Tyto plochy – označené 
indexem „BX“ představují záměr obnovy původních venkovských usedlostí, lokalizovaných mimo zastavěné 
území – vodní mlýny, samoty. 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch výroby a skladování: 

 
 Fatální bilance úbytku obyvatel řešeného území ( záporné saldo migrace za rok 2012 = 33 osob ! ) 
vplývá z absence pracovních příležitostí. Město Bochov – vycházeje z poznání, že posice a rozsah ploch 
výroby dle předchozího územního plánu nebyl využit – hledá novou formu rozvoje výroby jako platformy 
pracovních příležitostí = akcelerátoru rozvoje řešeného území. 
 
 ÚP Bochov tak redukuje plochy výroby a skladování na rozvoj v jihozápadní části města v rozsahu 
předchozího územního plánu. Případný další rozvoj ploch developerského charakteru bude možný změnou 
územního plánu. Pro jeho umístění bude důležitá výsledná posice MÚK Bochov. 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch občanského vybavení: 

 
 Územní plán vymezuje v prostoru MÚK D6 v severní části řešeného území  3,4052 a ploch pro 
komerční veřejnou vybavenost. Důvodem je absence komerčně obchodních ploch, přičemž daná lokace 
využívá možnost bezprostřední dostupnosti těchto zařízení pro širší region v prostoru napojení stávající 
silniční sítě na budoucí dálnici D6. 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch individuální rekreaci: 

 
 Územní plán vymezuje plochy individuální rekreace v omezeném rozsahu ( místní část Jesínky, 
Pávice a Rybničná ) v rozsahu celkem 3,3249 ha, přičemž rozhodující podíl 2,8875 ha představuje doplnění 
zastavěného území místních částí, které potenciál trvalého bydlení postrádají -  Jesínky a Pávice. Plocha 
rekreace v m.č. Rybničná je pak převzata z předchozího územního plánu, kde rozvíjí stávající chatovou 
zástavbu. 
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Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch výrobu zemědělskou: 

 
 Rozvoj zemědělské výroby je vymezen v Bochově v rozsahu 0,2750 ha a v místní části Dlouhá 
Lomnice v rozsahu 1,6760 ha. Navržený rozvoj v obou případech navazuje na stávající areál zemědělské 
prvovýroby a její využití umožní rozvoj alternativní formy chovu skotu. 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro dopravu: 

 
 Vymezené plochy dopravní infrastruktury jednoznačně sledují záměry Karlovarského kraje, který 
prostřednictvím Zásad územního rozvoje stabilizují trasu dálnice D6 a zcela novu trasu silnice I/20 ( Karlovy 
Vary – Plzeň ). Součástí stavby dálnice je dílčí přeložka železniční trati.  Varianta č. 2 pak přináší alternativní 
připojení silnice II/198 na dálnici D6 prostřednictvím další – jižní – MÚK. Tomuto záměru pak odpovídá 
potřeba 3,2283 ha.   
 
Vyhodnocení potřeby ploch pro veřejnou a ochrannou zeleň: 

 
 Součástí urbanistické koncepce je doplnění stávající i navrhované sídelní struktury krajinnou zelení 
s cílem eliminovat přechod urbanizovaného území do krajiny. Tyto záměry jsou v souladu s vyhodnocením 
vlivu ÚP Bochov na životní prostředí ( SEA ). 
 
 

Vyhodnocení ostatních záměrů: 

 
 Součástí návrhu územního plánu jsou plochy pro technickou infrastrukturu ( ČOV ) v potřebném 
rozsahu udržitelného rozvoje, posílení potenciálu cestovního ruchu obnovením výletní restaurace v prostoru 
přírodní památky – viklanu Dominik. Přírodní potenciál je rovněž uplatněn v případě vymezení plochy pro 
umístění parku větrných elektráren v lokalitě Mirotického vrchu. V tomto případě ÚP využívá původní 
vojenský areál. 
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4.Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č. 7, část II odst.1a) až d). 
 

4a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. 
 
 
 Řešené území se nachází v jižní části Karlovarského kraje. Katastrální výměra území – 95,65km2 je 
členěna na 19 katastrálních území a 17 místních částí. 
 
 Počet obyvatel 2026, tj. 21,3 obyvatele na 1 km2. 
 
 Řešené území se nachází v hornaté krajině a tvoří přechod mezi Slavkovským lesem a 
Doupovskými horami v nadmořské výšce 600 – 700m. Severní hranicí řešeného území je vojenský újezd 
Hradiště, území obce je přirozeným nástupištěm do tohoto prostoru. Vůči městu Bochovu pak vojenský újezd 
představuje jedinečná panorama, prosté známek lidské aktivity. 
 
 Významná – severní – část území se nachází na náhorní  plošině Doupovsých hor, odvodnění 
území směřuje JV směrem, obtéká přírodní útvar Mirotický vrch, přičemž navazující terénní hřbet je 
současně regionálním rozvodím: Bochovský, Jesenický a Ratibořský potok jsou součástí povodí Střely (tj. 
Berounky), Lomnický potok a Javorná pak součástí povodí Teplé (tj. Ohře) s vloženou vodní nádrží 
Stanovice, která je regionálním zdrojem pitné vody. 
 
 JV část řešeného území zasahuje do CHKO Slavkovský les. 
 
 Město Bochov se hlásí ke sdružení obcí Slavkovský les, příslušnost území k regionu Doupovských 
hor není zvýrazňována. 
 
 Klimaticky shodným prostorem se shodným urbanistickým vývojem je Toužimsko, historický region 
spjatý s činností a vlastnictvím klášteru Teplá. Jihovýchodní část území – obce Dlouhá Lomnice, Rybničná  
jsou vnímány v regionálním měřítku jako součást karlovarské aglomerace. Napovídá tomu posice na silniční 
síti (Březová - Háje – Kolová – Pila), společenský zájem se projevuje poptávkou po urbanizaci území 
(zejména individuální bydlení) s vazbou na Karlovy Vary, nikoliv město Bochov.. 
 
 Přirozeným urbánním směrem je trasa silnice I/6. Větší význam je ve směru na Karlovy Vary, kde  
řazení obcí Bochov – Stružná – Žalmanov – Andělská hora představuje řetězec obcí, obepínající Doupovské 
hory v současném pojetí jako vojenský prostor. Vazba opačným směrem, tj. na Lubenec není vazba obcí 
funkční a to z důvodu absence vzájemného silničního a zaniklého – viz dále – železničního spojení. 
 
 Silnice I/6 bude nahrazena dálnicí D6 – její trasa a územní souvislosti – zejména přímé připojení 
silnice II/198 do Toužimi - jsou předmětem variantního řešení návrhu územního plánu. 
 
 Územím prochází trasy regionálního významu spojující region Karlovarska a Plzeňska – silnice 
II/208 - Bochov – Bečov , II/179 – Javorná – Útvina, II/198 – Bochov – Toužim, ve všech případech se jedná 
o spojení silnic I/6 a II/20 (Karlovy Vary – Plzeň). Podle ZUR bude silnice II/20 převedena do nové trasy, její 
významná část prochází opět územím Bochova. 
 
     V obci Bochov je ukončena regionální železniční trať Rakovník – Protivec, V žel. stanici Protivec 
navazuje na regionální železniční trať č. 161 Blatno u Jesenice – Bečov. Pravidelná doprava byla ukončena 
v r. 1997. 
 
 Řešeným územím prochází  VVN 400 kV trasa Hradec – Vítkov včetně záměru na posílení trasy.  
 Řešené území je transitním pro stávající i navrhované trasy VTL plynovodů a trasy vodovodů. 
 Podél severní hranice řešeného území prochází produktovod.    
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4b) Vyhodnocení  splnění  požadavků zadání     
 
 
Ad a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
 krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů     

 
 Návrh územního plánu Bochov beze zbytku a zevrubně prokazuje soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.  
 
 
Ad b) Požadavky, vyplývající z územně - analytických podkladů   

 
 V návrhu územního plánu jsou zapracována územně analytická data a analytické výstupy ze Zásad 
územního rozvoje ORP Karlovy Vary. Součástí územního plánu je Rozbor udržitelného rozvoje území.  

 
 
Ad c) Požadavky na rozvoj území obce 

 
 Město Bochov je vymezeno jako regionální centrum se soustředným uspořádáním hodnot města 
k historickému centru. Návrh územního plánu využívá převedení transitní dopravy na D6 a umožňuje tak  
obnovení přirozené uliční sítě. 
 
 Územní plán vymezuje prostor pro výrobu a skladování pouze v návaznosti na stávající výrobní 
plochy v jihozápadní části města. Další plošný rozvoj je možný pouze změnou územního plánu za podmínky 
finálního umístění MÚK Bochov na budoucí dálnici D6. 
 
 Územní plán akceptuje urbánní dosah krajského města prostřednictvím ploch pro developerské 
aktivity v Dlouhé  Lomnici a Rybničné. 
 
 Územní plán akceptuje předchozí záměry města a očekávání vlastníků pozemků na rozvoji ostatních 
místních částí a přebírá je v plném rozsahu. Opačně pak ve shodě se Zadáním nerozvíjí zaniklá sídla 
Pěčkovice a Martice. 
 
 Územní plán umožňuje obnovu historických solitérních areálů vodních mlýnů a zemědělských 
usedlostí v lokalitách, které nepředstavují  zásadní znehodnocení přírodních útvarů. 
 
 Lokalizací Hospodářského parku Bochov dle varianty B územní plán přebírá náměty nedokončené 
změny č. 2 předchozího územního plánu. 
 
 Územní plán využívá stanovené trasy dálnice D6 a vyplňuje mezilehlé území rozvojem – úpravou 
železniční sítě, ochrannou zelení a vymezením prostorů pro denní rekreaci obyvatel dle nových rozvojových 
ploch.  
 
Ad d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny)  

 
 Územní plán respektuje veškeré stanovené záměry: 
 
Požadavky pro město Bochov: 
 
-   rozvíjí ulicové uspořádání SV směrem včetně potlačení transitního významu zbývajícího úseku 

silnice I/6 jeho převedením do systému místních komunikací městy, 
-  stabilizuje nástupní prostor do městské struktury z dnešních křižovatek I/6  s II/198 a II/208: 
  - vymezením nových ploch komerčního občanského vybavení v místě napojení silnice II/208--

- zachováním veřejné zeleně při stávající ČS v Bochově jako skryté územní rezervy pro 
 městotvorné aktivity po zprovoznění D6,   

-  prostřednictvím funkční regulace chrání prostor železniční stanice před fragmentací a nevhodnou 
  zástavbou znemožňující plnohodnotné obnovení železničního provozu, 
-  doplňuje okolí kostela Archanděla Michaela o veřejný prostor a veřejnou zeleň umožňující provedení 

 parkových úprav a přístupu k areálu kostely, 
-  zpřístupňuje břehy Panského a Křížového rybníka prostřednictvím vymezených účelových 
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komunikací 
-  umísťuje pěší a cyklo trasy okolo Hungerbergu s propojením na poutní kostel sv. Jakuba, 

Hartenštejn a připravovanou naučnou stezku 
-  stabilizuje umístění a vybavení zahrádkových osad a zavádí regulativ jejich využití výhradně pro 

denní rekreaci a užitkovou funkci. 
-  ukončuje urbanizované území města jednoznačným přechodem do krajiny. 
 
Požadavky na ostatní místní části: 
 
-  vymezuje jádrové plochy v m.č. Údrč, Polom, Herstošice, Těšetice, Sovolusky, Hlineč, Jesinky, 

Javorná, Sovolusky, Mirotice a chrání jejich výjimečnost prostřednictvím veřejného prostranství, 
-  ponechává sídelní strukturu m.č.  Teleč,  Dlouhá Ves, Pávice, Německý Chloumek a nerozvíjí tyto 
  místní části nad rámec rozvoje, stanovený předchozím územním plánem, 
-  rozvoj v ostatních místních částech je navržen přiměřeně jejich potenciálu a významu na silniční síti 

a urbánní ose: místní části Rybničná a Dlouhá Lomnice jsou připraveny na developerský formát 
výstavby, místní část Údrč ve smyslu předchozího územního plánu obsahuje významné rozvojové 
plochy, rozvoj na zbylé části území je veden požadavky majitelů pozemků. 

 
  Historické areály v Údrči a Javorné (zámek) jsou doplněny o veřejnou zeleň ve prospěch zvýšení 
jejich architektonické hodnoty. 
 
  Územní plán využívá specifických prostorů ve prospěch dalšího rozvoje obce - bývalý areál AČR 
v Mirotickém lese je využit pro skupinu větrných elektráren, viklan Dominik u Rybničné doplňuje možnost 
umístění komerčního objektu stravování a ubytování ( ekvivalent výletního hostince ). 
 
  Koncepce uspořádání krajiny: 
 
  Územní plán zachovává charakter krajiny, rozvoj území sleduje přirozené umístění sídla v daném 
prostoru. Uspořádání krajiny není řešením rozvojových ploch dotčeno. 
 
Ad e) Požadavky na řešení technické infrastruktury 

 
Doprava: 
 
 Návrh územního plánu převzal záměry ze ZÚR Karlovarského kraje v plném rozsahu a zpřesnil je do 
měřítka a konkrétních územních souvislostí řešeného území. 
 
 Návrh územního plánu vymezil v řešeném území systém účelových komunikací s preferencí – 
převzetím skutečných tras. Tyto trasy navazují na urbanizované území a umožňují denní rekreaci. 
 
 Návrh územního plánu ve variantě B navrhuje připojení silnice II/198 přímo na D6 včetně nové MÚK 
– její posice rovněž přímé napojení Hospodářského parku Bochov.  
 
 Součástí nového silničního řešení je areál komerčního občanského vybavení s přímým napojením 
na invariantní MÚK Bochov v západní části města. 
 
 Návrh územního plánu vymezuje prostor nádraží jako základní urbanistickou hodnotu území a chrání 
jej prostřednictvím funkční regulace před stavebními změnami, znemožňujícími plnohodnotnou obnovu 
drážního provozu. Pokračování železničního koridoru do Karlových Varů resp. připojení na železniční trať č. 
149 (  Karlovy Vary – Mariánské Lázně ) není navrženo. V relevantních podkladech, záměrech a studiích se 
tento záměr nevyskytuje.  
 
 Jedinou dohledatelnou stopou dle zjištění projektanta je záměr na komplexní přestavbu železničního 
systému Karlových Var, který předpokládal zřízení železniční trati v údolnici Teplé mezi lázeňskou částí 
Karlových Varů a Březovou, ke kterému by se připojila trasa Březová – Háje – Kolová – Pila s následným 
rozdvojením samostatně do Doupova ( jako města – zde byla železniční trať ) a samostatně pak do 
řešeného prostoru někde mezi Dlouhou Lomnicí a Německým Chloumkem s napojením na nádraží Bochov. 
 
 Uspořádání města Bochova v místě napojení dálnice D6 na stávající síť i posice rozvojových ploch 
v budoucnosti umožňuje tento záměr - či jinou alternativu – realizovat. Mezi železniční stanicí Bochov a 
kontaktní hranicí Bochova a Pily nejsou v předpokládané trase žádné urbánní překážky. 
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  Schéma přestavby železničního uzlu Karlovy Vary včetně připojení Doupova a Bochova. 
                
  Vodní hospodářství 
 
 Návrh územního plánu vymezuje posice vodních zdrojů a souvisejících technologických zařízení. 
Paralelně zavádí připravený záměr připojení Dlouhá Lomnice na vodovod Stružná.  
 
 Tento systém je překryt záměry převzatými ze ZÚR včetně atributu veřejně prospěšné stavby, která 
propojuje další sídla v jižní části řešeného území se sousedními územními jednotkami. Tyto trasy jsou 
zpřesněny do reálného území s ohledem na ochranu přírody a krajiny, celistvost a využitelnost zastavěného 
území dotčených místních částí. Trasy jsou rovněž identické se záměry Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Karlovarského kraje.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Územní plán řeší čištění odpadních vod prostřednictvím centrální ČOV v sídlech s předpokládaným 
plošným rozvojem, tj. Dolní Lomnici, Rybničné ( stávající ČOV ) a Údrči ( nová ČOV ). Ostatní sídla budou 
mít individuální či skupinové čištění odpadních vod. 
 
 Výroková část územního plánu ukládá při dalších změnách zemědělských areálů vymezit retenční 
prostory povrchových vod. 
 
Energie 
 
 Územní plán je zpracován v souladu se Zadáním – obsahuje převzetí stávajících i navrhovaných 
záměrů energetických staveb a zařízení, vedle města Bochova je navržena plynofikace Dlouhá Lomnice. 
 
 Územní plán vymezuje v lokalitě Mirotický vrch polygon pro umístění větrných elektráren. 
 
 Koncepce krajinotvorby výrokové části vylučuje umístění fotovoltaických elektráren mimo 
urbanizované území a to jako výsledek jakéhokoliv legislativního procesu.  
 
Odpady 
 
 Likvidace bioodpadu a další zařízení odpadového hospodářství lze umístit  
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Ad f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území     

 
 Výroková část územního plánu vymezuje historickou část města Bochova a ostatních místních částí 
jako urbanistickou hodnotu a vyžaduje při změnách tohoto území respektovat charakter zástavby z hlediska 
velikosti budov, tvaru a sklonu zastřešení.  
 
  Územní plán umožňuje revitalizaci prostoru zámku a vodní tvrze v Údrči a to vymezením funkce 
zemědělské výroby. Vlastník tak má hospodářský nástroj na realizaci nezbytných úprav při zachování 
stávajícího charakteru činnosti v dotčeném území. 
 
  Stabilizace Javorenského zámku je navržena prostřednictvím návrhové plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích  umožňující založení parku jako tradiční součásti srovnatelných typů staveb. 
 
  Koncepce uspořádání krajiny preferuje doprovodnou liniovou zeleň podél komunikací. 
 
  Územní plán řeší využívá část armádního areálu pro umístění skupiny větrných elektráren. 
 
  Význam města Bochova jako nástupního místa pro zpřístupnění Doupovských hor nebyl zjištěn, 
územní plán tento záměr přímo nepodporuje. Případné budoucí řešení je v tomto smyslu možné. 
 
  Územní plán podporuje význam areálu poutního místa, nejbližší sídlo řešeného území – m.č. Polom 
je doplněna o plochy občanského vybavení, umožňující realizaci podpůrných staveb a činností.  
 
 
Ad g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace   

         
 Územní plán Bochov vymezuje potřebný rozsah VPS a VPO shodně s požadavky Zadání. 
 
 
Ad h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů  

 
 Územní plán Bochov deklaruje soulad s požadavky, vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů 
v rozsahu Zadání územního plánu, dále vyplývajícími v důsledku zapracování ÚAP ORP Karlovy Vary i 
vyplývajícími z procesu vyhotovení územního plánu. 
 
 
Ad i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území   

 
 
Ad: Krajinný ráz x umístění větrných elektráren: územní plán vymezuje pro umístění větrných polygon ( 
plochu ) s možným umístěním a vymezuje mezní hodnoty vlastních výrobníků ( větrných elektráren ). 
Zpracovatel má za to, že podmínku přípustnosti výstavby větrných elektráren ve vazbě na kladné stanovisko 
dotčeného orgánu ( § 12, zákona. 114/1992 Sb., ) lze navázat na následná správní rozhodnutí dle 
stavebního zákona, vztahující se ke konkrétnímu záměru. 
 
Ad: Vrchní vedení VN elektro - stávající i návrh dle ZÚR - je nutno uvést úpravou či zpřesněním trasy do 
souladu s kulturními hodnotami v území: Územní plán v tomto smyslu zpřesňuje veškeré trasy dopravní a 
technické infrastruktury tak, aby nebyly konfliktní vůči deklarovaným urbanistickým a přírodním hodnotám 
v území. 
 
Ad.  Urbanizace Rybničné a Dlouhé Lomnice: Územní plán akceptuje rozsah urbanizace – lokální 
vybavenost lze přitom umístit jako přípustnou činnost ostatních funkčních ploch. Skutečně komerční areál 
nadmístní vybavenosti je lokalizován v místně připojení D6 na Bochov ( silici II/208 ). 
 
 
Ad: Logistický areál + další výrobní plochy x ochrana ZPF, prvky ÚSES a charakter krajiny: – záměr je 
variantně navržen a vyhodnocen ( SEA, NATURA ). 
 
Ad: Ochrana veřejného prostoru a železniční stanice x jiné záměry: Prostor nádraží resp. železniční 
stanice je vymezen a chráněn jako urbanistická hodnota území. Tento způsob ochrany je přiměřený. 
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Ad: Umístění solitérních objektů v krajině x krajinný ráz: Navržena je ochrana vybraných lokalit, jejichž 
využití není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. 
 
Ad: Zástavba x údolní nivy a území s rizikem záplav: Územní plán zde nenavrhuje další rozvojové 
plochy. 
 
Ad j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s  ohledem na obnovu a 
rozvoj sídlení struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

 
Ad: Rozvojová osa - koridor dálnice D6 – akceptovat v připravovaném rozsahu za podmínky uplatnění 
ochrany území před hlukem: Záměr Zadání je splněn – viz vyhodnocení SEA. 
 
Ad: Koridor navrhované silnice I/20 – trasa koridoru prochází mimo plošně urbanizovaná území. 
 
Ad: Specifická zemědělská oblast SZ 10 – Bochovsko - zvážit a řádně odůvodnit rozsah vymezení 
plošně náročných zastavitelných ploch představujících odnětí významnějšího podílu zemědělské půdy: 
Zábor půdy nad rozsah předchozího územního plánu vyžaduje ve variantě B umístění Hospodářského parku 
Bochov. Záměr je standardně vyhodnocen z hlediska ochrany půdy, zábory jsou v rozhodujícím rozsahu 
navrženy do ploch mimo I. a II. stupeň ochrany. 
 
Ad: Respektovat vazby rozvojové oblasti vymezené Územní studií Střela: Územní plán zde nevymezuje 
nové záměry a je tedy v tomto smyslu slučitelný. 
 
Ad k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií   

 
 Územní plán využívá tohoto nástroje přiměřeně s cílem zajistit optimální rozvoj území v rozsahu 
odpovídajícímu Zadání. 
 
Ad m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území  

 
 Součástí územního plánu je vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
Ad n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 

 
. Návrh Územního plánu je vypracován variantně v rozsahu a umístění Hospodářského parku Bochov, 
přičemž: 
- je zachována orientační velikost Hospodářského parku Bochov, resp. jeho hospodářský 
 potenciál, 
- variantní umístění umožňuje srovnatelné podmínky připojení Hospodářského parku Bochov na 
 stávající i navrhovanou dopravní a technickou infrastrukturu, 
- variantní umístění uvolňuje prostor města a umožňuje jeho rozvoj jako kompaktního sídla. 
  
 Rozsah logistického areálu je zpracován variantně, současně je navržena etapizace. 
 
Ad o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání 
obsahu jejich odůvodnění s  ohledem na charakter území a problémy řešení včetně měřítek výkresů 
a počtu vyhotovení 

 
 Návrh územního plánu je zpracován ve shodě se Zadáním. 
 
Komentář projektanta: 
 
 Dopravní infrastruktura 

 
 Do návrhu územního plánu Bochov jsou převzaty koridory dopravní infrastruktury pro umístění 
dálnice D6 a silnice II/606. 
 Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro umístění přeložky silnice I/20 – úsek Žalmanov 
Toužim.  
 Je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro umístění přeložky silnice II/198 a to včetně křížení se 
současnou silnicí I/6 a včetně prodloužení tohoto koridoru až ke koridoru dálnice D6. 



 

  151 

  Do návrhu územního plánu je zapracován koridor a přeložka silnice I/20 – část úseku Žalmanov – 
Toužim, která je vedena v zájmovém území. Pro zákres trasy, prostorových nároků a přeložek silnic II. a III. 
tříd je použita studie Valbek z roku 1999. V této studii je trasa silnice I/20 navržena variantně (A, B). Do 
návrhu je převzata varianta A, která odpovídá zákresu dle ZÚR. Dokumentace není k dispozici v elektronické 
podobě, a proto byla zdigitalizována na základě mapového podkladu. Plošný nárok stavby silnice je po 
dohodě s ŘSD navržen větší, než je v projektové dokumentaci zakresleno – možné upřesnění řešení v 
dalších podrobnějších stupních projektové dokumentace.  
 
 Stávající silniční propojení nadřazené silniční sítě s vojenským újezdem Hradiště je zachováno dle 
stávajícího stavu s mírnou modifikací vyvolanou projektem dálnice D6. Jedná se zejména o nové přemostění 
na silnici III/00613 – příjezd do místní části Těšetice a dále do vojenského újezdu. Druhý příjezd přes obec 
Hradiště je na hranici řešeného území a jeho napojení na silnici I/6 je mimo řešené území. Po vybudování 
D6 budou vojenská vozidla pro spojení vojenský újezd – D6 využívat MÚK Bochov. 
Dopravní řešení v zastavěném území Bochova se po zprovoznění D6 výrazně změní. Výrazně se sníží 
dopravní zátěž na stávající trase I/6, a to zejména vymístěním nákladní tranzitní dopravy. Na druhou stranu 
reálně hrozí, že řada řidičů zejména pro místní vztahy nebude D6 využívat z důvodu nutného zaplacení 
mýtného či použití dálniční známky. Z tohoto důvodu není navržena zásadní redukce stávajících silnic a 
komunikací. Je ovšem možné navrhnout ze stávající trasy I/6 obsluhu území mezi budoucí II/606 a D6. 
Výrazná změna stávajícího dopravního systému bude na západě Bochova, kde je navržena MÚK Bochov – 
přeložka II/208 a II/606. Přeložka silnice II/198 nemá přímou souvislost s výstavbou dálnice D6. 
 
 Pěší trasy pro denní rekreaci jsou v území zachovány a budou rozvíjeny v rámci funkčních ploch. 
Jedná se zejména o přístupy na zříceniny hradů Hungerberg a Hartenštejn. V ostatních místních částech 
řešeného území je pěších tras dostatek a není třeba vymezovat nové koridory. 
 
 Prostor bývalé osobní železniční stanice Bochov, ve které je v současném stavu provozována pouze 
nákladní železniční doprava v souvislosti s areálem na zpracování dřeva navrhujeme zachovat jako dopravní 
plochu železnice, a to včetně budov nutných pro její provoz, byť jsou v současném stavu opuštěné a 
částečně zchátralé. Vzhledem k nenaplnění záměru logistického areálu není řešeno jeho napojení na 
železniční vlečku. V rámci prací na návrhu ÚP bylo prověřeno pokračování železniční trati směrem na 
Karlovy Vary přímou trasou ze stanice Bochov. Trasa železnice byla prověřena pouze studijně s napojením 
na stávající železniční trať č. 149 (Karlovy Vary – Mariánské Lázně) v železniční stanici Krásný Jez. Délka 
trasy vychází do 30 km, problémem bude překonat výškový rozdíl mezi Hlinkami a údolím řeky Teplé. Trasa 
železnice částečně kopíruje stávající silnici II/208. Vlivem návrhových požadavků na směrové a výškové 
řešení železniční trati je trasa železnice delší než trasa II/208. Trasa železnice není návrhu územního plánu 
zakreslena z důvodu přílišné finanční náročnosti výstavby a nejisté efektivity této trati. 
 
 
 Energetika: 

 
a) Z nadřazené územně plánovací dokumentace (PÚR) je převzat záměr realizace vedení ZVN 400 kV 
 přenosové soustavy v rozšířeném koridoru stávajícího vedené VVN 220 kV. 
 Z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR Karlovarského kraje) je převzat záměr realizace 
 dvou VTL plynovodů navazujících na stávající zásobovací rozvod DN150. 
 
b) V rámci možností je doplněna síť středotlakých plynovodů pro zásobování rozvojových lokalit. 
 V návaznosti na stávající zásobovací VTL plynovod a koridory vyplývající ze ZÚR jsou vymezeny 
 rezervy umožňující případnou plynofikaci dalších lokalit (Mirotice, Pávice, Teleč, Dlouhá Ves a 
 Polom). 
 
e)  Rozvojové plochy jsou v rámci možností připojeny na stávající distribuční soustavy zemního plynu a 
 elektrické energie 
 
 Výše uvedené záměry jsou do ÚP Bochov zapracovány jako koridory technické infrastruktury.  
 

 Vodní hospodářství:  

 
 V rámci nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR Karlovarského kraje) jsou plně 
respektovány vodovody nadmístních významů (V23, V24, V 27, V28). V návrhu ÚP Bochov jsou vymezeny 
jako koridory technické infrastruktury. 
 
 Oblast návrhů zásobování pitnou vodou a odvedení a likvidace odpadních vod je v souladu s plánem 
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rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 
 
 Návrh zásobování pitnou vodou vychází z místních podmínek  jednotlivých lokalit, vodovodní síť 
nadále rozšiřuje   
 
 V rámci trendu nakládání s dešťovými vodami je takto zachycený objem ze zastavěných ploch, 
zachytit, retenovat a posléze využít v rámci dané plochy, s ohledem na podporu malého oběhu vody v 
krajině, v rámci návrhů jednotlivých opatření byly podpořeny retenční schopnosti zájmového území 
 
 V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) bylo 
prověřeno a zajištěno vyloučení nové výstavby ze stanovených aktivních záplavových zón jednotlivých 
vodotečí, zohlednění stanovených záplavových zón v rámci rozvojových ploch a jejich využití, včetně 
vymezení a důsledného dodržování nezastavěnosti dosud volných území podél vodních toků : 
 
- byly zapracovány  a zohledněny stanovené záplavové zóny jednotlivých vodotečí  
- u vodních toků jsme respektovali celou síť včetně drobných vodních toků jako přirozenou a přírodní 
 odvodňovací síť v území, 
- byla respektována ochranná pásma vodních děl, zdrojů a manipulačních pásem vodních toků 
 
 Civilní ochrana a obrana 

 
 Z hlediska požadavků civilní ochrany a obrany v územním plánu Bochov bylo dosaženo splnění 
zadání. Návrh je v souladu s ustanovením § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva.  
 
. Životní prostředí 

 
a)  ZÚR – do ÚP jsou dle požadavku zapracovány prvky regionálního ÚSES, biocentra (U56, U63, U89, 
 U90) i do biokoridory (U515, U516, U519, U537, U538, U541). 
 
b)  ÚAP 
 Blíže dle jednotlivých sledovaných jevů a ve vztahu ke SWOT analýze provedené v rámci ÚAP, je 
provedeno vyhodnocení vlivů v části Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, který je součástí ÚP. 
 Závěry Vyhodnocení jsou dále uvedeny v kapitole d) textové části Odůvodnění. 
 Zásahy do přírodních hodnot a případné střety s nimi jsou rovněž popsány ve zmíněném 
Vyhodnocení, a to části A. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA. 
 
Životní prostředí: 
 
Silné stránky – je využit a podpořen potenciál čistého životního prostředí území, je respektován zemědělský 
charakter krajiny a v ní četné vodní útvary, mokřady (VKP ze zákona). Do ploch mokřadů zasahuje 
výjimečně linie navrhované dopravní trasy DS-D6  a související BO-DS1. Do blízkosti mokřadních ploch se 
dále dostává plocha  BO-BI1, BO-DS3, RY-BI14, RY-BI3, RY-ZO2, SO-BX1. Mnoho z klasifikovaných 
mokřadů je však dále stabilizováno v podobě zahrnutí do ÚSES, či jiných přírodně chráněných lokalit. 
 
Slabé stránky – v rámci sídelní zeleně jsou navrhovány plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně, tedy 
plochy přestavbové určené pro revitalizaci sídla a jeho vnitřního prostoru. Polní a lesní cesty jsou 
navrhovány k revitalizaci včetně jejich doprovodné zeleně. 
 
Příležitosti – revitalizace krajiny je podpořena doplněním doprovodné zeleně podél komunikací, snahou o 
pozvolnější přechod urbanizovaného sídla na krajinu doplněním izolační zeleně apod. 
 
Hrozby – v území bylo upuštěno od masivní průmyslové zástavby, tedy by nemělo dojít k nadměrnému 
přetížení a devastaci životního prostředí;  
 
c) Návrh solitérní výstavby s funkčním využitím BX v krajině byl z hlediska zachování/ přiměřené obnovy 
sídelní struktury dále konzultován a poté vyhodnocení v části Vyhodnocení SEA. 
 
Panorama mezi I/6 a Doupovskými horami nebude negativně ovlivněno, není zde navrhována žádná 
výšková dominanta ani plošně rozsáhlé průmyslové zóny na exponovaných plochách ve směru k 
Doupovským horám. 
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4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
 územního  rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním 
 potřeby jejich vymezení         
 
 Územní plán Bochov vymezuje koridor technické infrastruktury pro umístění VTL plynovodu Bochov 
– Dlouhá Lomnice – Andělská hora. 
 

4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na  
zemědělský půdní fond a pozemky, určené k plnění funkce lesa  

 

4d.1) 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: 

 
 Územní plán ve verzi pro společné jednání je vypracován ve dvou variantách s patrným rozdílem i 
z hlediska předpokládaných záborů půdního fondu. Variantní řešení je sledováno v rozsahu zastavitelných 
ploch a ploch přestavby města Bochova, přičemž obě varianty představují komplexní řešení bez možnosti 
dílčích kombinací obou variant. 
 
 Základní přehled: 

 
Bochov  
    zábor ZPF   52,8367 ha, z toho: 
     - 9,3709 ha v zastavěném území 
     - 43,4458 ha mimo zastavěné území 
 
Ostatní místní části – invariantní řešení 
    zábor ZPF 43,1354 ha, z toho: 
     -   7,8628 ha v zastavěném území 
     - 35.2926 ha mimo zastavěné území 
 
Dopravní infrastruktura dle ZÚR Karlovarského kraje: 
    zábor ZPF 66,5038 ha, z toho: 
     - 0,0070 ha v zastavěném území 
     - 66,4968 ha mimo zastavěné území 
 
 Celkový součet: 

 
Územní plán Bochov  
    zábor ZPF 162,4959 ha, z toho 
     -   17,2407 ha v zastavěném území 
     - 145.2552 ha mimo zastavěné území  
 
 
 Z hlediska územního plánu je základním kritériem vyhodnocení území z hlediska udržitelného 
rozvoje včetně samostatného posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí ( SEA ) a vyhodnocení 
vlivu územního plánu na soustavu NATURA. 
 
 Územní plán byl vytvořen na zevrubní znalosti problematiky řešeného území a jeho specifik.  
 
 Platformou řešení je rovněž přiměřené převzetí zastavitelných ploch, vymezených předchozím ( a 
dosud platným ) územním plánem. Toto kritérium je opakovaným a přesto logickým argumentem, který 
dokladuje kontinuitu v názoru města na elementární rozvoj svého území.  
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Tabulka 26 Kvantifikace důsledků navrhovaného řešení na ZPF [ha] – souhrnné údaje: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dílčí členění území

I. II. III. IV V. součty

Bochov 6,4291 8,2514 32,3830 2,6950 3,3524 53,1109

Číhaná 0,1022 0,8274 0,9296

Herstošice 1,5131 1,5131

Dlouhá Lomnice 6,7061 2,1854 3,3721 1,8079 14,0715

Javorná 1,5014 0,0257 0,1822 0,4339 1,8003 3,9435

Jesínky 0,9303 0,0271 0,9574

Kozlov 0,1824 0,1308 0,5919 0,9051

Mirotice 0,3380 3,1361 0,5445 4,0186

Německý Chloumek 2,1361 0,0400 0,5498 2,7259

Nové Kounice 1,5600 1,3526 2,9126

Pávice 0,9605 0,4945 1,4550

Pěčkovice

Polom

Rybničná 0,5873 1,5346 0,9992 0,0010 3,1221

Sovolusky 0,1807 0,2985 0,4792

Těšetice 0,0354 0,0255 1,6776 0,0036 1,7421

Údrč 1,4219 0,4000 2,2836 4,1055

silnice ZUR 10,6410 8,8600 30,8670 7,1950 7,1580 64,7210

železnice ZUR 1,5367 0,2461 1,7828

součty 32,4638 20,8925 76,1329 12,0015 21,0052 162,4959

Zábory ZPF dle stupně přednosti v ha

Dílčí členění území

o ttp z součty

Bochov 44,6582 8,4527 53,1109

Číhaná 0,2556 0,674 0,9296

Herstošice 1,0648 0,4483 1,5131

Dlouhá Lomnice 5,6338 8,4377 14,0715

Javorná 2,9755 0,931 0,037 3,9435

Jesínky 0,3162 0,6412 0,9574

Kozlov 0,9051 0,9051

Mirotice 4,0186 4,0186

Německý Chloumek 0,2051 2,5208 2,7259

Nové Kounice 0,1680 2,5926 0,152 2,9126

Pávice 1,455 1,4550

Pěčkovice 0,0000

Polom 0,0000

Rybničná 1,0488 1,6825 0,3908 3,1221

Sovolusky 0,4792 0,4792

Těšetice 1,0820 0,5328 0,1273 1,7421

Údrč 1,1942 2,9113 4,1055

Zábory ZPF dle kultury půdy v ha
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Tabulka 27 Kvantifikace důsledků navrhovaného řešení na ZPF [ha] – dle jednotlivého funkčního 
využití 
 

 
 

4.d.2 Vyhodnocení potřeby ZPF 

 
 Pro vyhodnocení a odůvodnění záborů půdního fondu platí požadavky definované zákonem č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 
 

§ 4 
Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité 
pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební 
proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí 
zemědělského půdního fondu, nutno zejména: 
 
a)  co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť 
 zemědělských účelových komunikací, 
 
b)  odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 
 
c)  při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního 
 fondu, 
 
d)  po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby  dotčená půda 
 mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle  schváleného plánu rekultivace. 

 

plochy s rozdílným způsobem využití - název index

z
á

b
o

ry
 P

F
 c

e
lk

e
m

plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské BV 14,5292

plochy bydlení – se specifickým využitím BX 2,8796

plochy bydlení – v rodinných domech městské a příměstské BI 16,0036

plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 0

plochy rekreace – zahrádkové osady RZ 0,9268

plochy občanského vybavení -  veřejná infrastruktura OV 3,4052

plochy občanského vybavení -  se specifickým využitím OVX 0,022

plochy občanského vybavení -  tělovýchovná a sportovní zařízení OS 0

plochy veřejných prostranství VP 2,2071

plochy smíšené obytné – městské SM 1,7136

plochy smíšené obytné – venkovské SV 3,7492

plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 15,6689

plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 1,951

plochy technické infrastruktury TI 0,143

plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 66,9255

plochy dopravní infrastruktury – drážní DZ 1,7828

plochy zeleně – ochranná a izolační ZO 15,1082

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 15,4802

plochy vodní a vodohospodářské W 0

162,4959
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Komentář projektanta: 
 
 Součástí rozvoje území je umístění zastavitelných ploch a ploch přestavby ( změny zastavěného 
území ) na nezemědělské půdě v tomto rozsahu: 
- město Bochov - varianta 1   4,2016 ha 
- město Bochov – varianta 2   4,2016 ha 
- ostatní místní části:  16,3910 ha 
 
 Rozvoj na zemědělské půdě pak sleduje záměry § 4 zákona 334/1992 Sb. v platném znění: 
 
ad a) 
- s výjimkou Hospodářského parku Bochov nejsou v území založena nová sídla, 
- tzn. že rozvojové plochy navazují na zastavěné území. Posice města a rozhodující podíl ostatních 
místních částí je založen v údolnicích vodních toků, tedy mimo zemědělský půdní fond. Rozvojem takto 
umístěných sídel pak logicky není organizace zemědělského půdního fondu narušena. Dílčím narušením 
organizace je zásah do melioračního systému, vždy však platí povinnost jeho zachování mimo rozvojové 
plochy. 
  
ad b) 
 Územní plán vymezuje rozvoj území pro individuální záměry v minimálním rozsahu, zajišťujícím 
stabilitu sídel, v případě města Bochova pak transformaci bydlení z bytových ( panelových ) domů no 
nízkopodlažního bydlení v rodinných domech. Z tohoto principu vybočují rozvojové plochy místních částí 
Dlouhá Lomnice, Rybničná a Údrč: v těchto případech však územní plán akceptuje developerskou formu 
výstavby ve vazbě na předchozí územní plán. 
 Zábory půdního fondu pro variantní umístění Hospodářského parku Bochov a pro dopravní 
infrastrukturu dle ZÚR Karlovarského kraje hodnotí územní plán jako záměry ve veřejném zájmu. V případě 
plochy BO-OV 1 = komerční plocha při navrhované MÚK na dálnici D6 je veřejný zájem dílčí – přesto však 
plocha nabízí umístění komerčních zařízení, které v Bochově chybí a jsou nezbytnými pro současný životní 
standard obyvatel. Navržená posice je v tomto směru jednoznačně nejvýhodnější. 
 
ad c) 
 Zcela nepochybně oprávněné kritérium, územní plán Bochova však nadzemní zařízení s výjimkou 
staveb souvisejících s dopravní infrastrukturou ZÚR ( D6, přeložka I/20 ) neobsahuje. 
 
ad d) 
 Požadavek mimo rozměr územního plánování, ÚP Bochova vymezuje plochy trvalého odnětí ZPF = 
trvalé změny v území. 
 

§ 5 odst. 1 
 Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních 
předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů 
povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. 

 
Komentář projektanta: 
 
 Komplexní odůvodnění urbanistické = celkové koncepce rozvoje je v samostatné kapitole 
Odůvodnění územního plánu. 
 Projektant vnímá problematiku záborů půdního fondu ÚP Bochov v těchto základních aspektech: 
 
a) Rozvoj města Bochov: 

 
 Souvisejícím efektem je uvolnění ploch výroby a skladování dle varianty č. 1 pro rozvoj městské 
sídelní struktury – viz urbanistická koncepce, která vysvětluje potřebu a lokalizaci ploch bydlení v Bochově. 
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Obr.: Rozvojové plochy městské sídelní struktury. 
  
b) naddimenzovaný rozvoj místních částí Dlouhá Lomnice, Rybniční, Údrč.   

 
 Ve všech případech se jedná o záměry převzaté z předchozího územního plánu. V současné době 
probíhá investorská příprava developera pro využití ploch LO-BI 1 a LO-BI 2.  
 

 
 
 Rozvojové plochy je tedy vhodné v novém územním plánu zachovat.  
 V případě místních částí Rybničná je rozvoj zásadních ploch – RY-BI 1 a RY-BI 14 umístěn mimo 
zemědělský a lesní půdní fond. 
 
 V případě místní části Bochov je naddimenzovaný rozvoj bydlení převzat z předchozího územního 
plánu. Rozvoj je etapizována a umístěn je v rozhodujícím rozsahu na půdy v V. stupni ochrany. Plochy jsou 
etapizovány, jejich rozvoj lze variantě utlumit na plochu ÚD-BV 3 a další zastavitelné plochy řešit změnou 
územního plánu pop jejím naplnění ( plocha má přímou vazbu na navrhovanou ČOV Údrč ). 
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d) podíl sídelní zeleně 

 
 Územní plán Bochova vymezuje v rámci rozvoje území 15,1082 ha ochranné a izolační zeleně a 
15,4802 ha veřejných prostranství – veřejné zeleně a to jako kompenzaci navrhované dopravní 
infrastruktury, v případě veřejné zeleně pak jako součást současného standardu bydlení. 
 Specifickou položkou je plocha JA-ZV 1, která je určena pro rozšíření areálu Javorenského zámku 
do atraktivní formy, která by mohla pomoci jeho novému využití ( jedná se o chátrající nemovitou kulturní 
památku ). 
 Rozvoj sídelní zeleně je vnímán jako opatření ve veřejném zájmu. 
 
e) záměry dle ZÚR Karlovarského kraje 

 
 V případě ploch dopravní infrastruktury pro umístění dálnice D6 územní plán akceptuje vydané 
územní rozhodnutí v právní moci. V případě trasy silnice I/20 územní plán vymezuje její koridor s cílem jeho 
zpřesnění do logické a proveditelné trasy, slučitelné s ochranou přírodního prostoru, kterým prochází. 
 
f) ostatní záměry 

 
 Ostatní – výše nekomentované záměry přestavují přiměřený rozvoj ostatních sídel. Z hlediska 
záborů půdního fondu v I. stupni je významná plcha BO-BI 3.  
 

 
 
g) Vyhodnocení korekce zastavitelných ploch po společném jednání ÚP Bochov 

 
 Jejich výčet je vymezen Pokyny (pořizovatele) pro úpravu územního plánu Bochov po společném 
jednání. 
 Jednotlivé plochy jsou prezentovány dvojicí výřezů, přičemž prvním je výřez předchozí verze ÚP 
před společným jednáním, ve druhém výřezu tak případná korekce a či případné vypuštění této plochy. 
 
 Obecně platí, že zjednodušením dopravních staveb do dopravních koridorů se ztrácí zobrazení 
možných posic MÚK na dálnici D6 a variantní řešení – v důsledku vypuštění rozsáhlých ploch výroby a 
skladování BO-VL-8 se soustřeďuje (z hlediska záborů půdy) na plošně shodné rozvojové plochy, lišící se 
navzájem pouze využitím – varianta č. 1 výroba lehká, varianta č. 2 bydlení a smíšené bydlení. Tímto nemá 
variantní řešení z velikosti záborů význam a zábor – případný zábor – je pro obě varianty shodný. 
 
 Schéma odůvodnění zastavitelných ploch má tyto společné argumenty – které nebudou dále 
opakovány: 
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a) plochy jsou v rozhodujícím rozsahu převzaty z platného územního plánu a jejich majiteli zde byly 
prováděny a jsou prováděny další kroky k jejich naplňování. 
 
b) plochy bydlení získalo město bezúplatným převodem od státu (pozemkového úřadu – dříve fondu). 
Na převzetí těchto ploch – opět v souladu s předchozím územním plánem – byly uzavřeny příslušní smlouvy 
a město tyto pozemky dále prodalo či prodává jejich budoucím uživatelům. 
 
c) pro město Bochov a navazující sídla – tzn. Dlouhou Lomnici, Těšetice, Herstošice a Udrč  se 
vztahují úkoly vyplývající z aktualizace č. 1 ZÚR Karlovarského kraje, která ukládá posílení pilířů územního 
plánování v plochách navazujících na dálnici D6. Zařazení těchto ploch je tak v souladu s regionální 
koncepcí prezentovanou v ZÚR,.   
 
 K jednotlivým zastavitelným plochám jsou přidány dvojice výřezů – první vždy představuje řešení, 
které bylo předloženo ke společnému jednání, druhý pak navrhované řešení.  
 

Bochov 

 
Plocha BO-BV1 

 
Plocha BO-BV1 je  vypuštěna bez náhrady.  
 

 
Plocha vypuštěna 
 
Plochy BO-BV2, BO-ZO1 a BO-VZ1 

 
 Plochy BO-BV2, BO-ZO1 a BO-VZ1 jsou  sloučeny a je zde navržena změna využití na plochu 
smíšenou s přiměřenou regulací rozloho plochy. Plochy bydlení i navazující plochy BO-VZ1 slouží témuž 
majiteli rozsáhlých zemědělských ploch a nemá v místě přiměřenou náhradu, kam zázemí zemědělské 
činnosti umístit. Plochy tak navazují na zastavěné území a současně jsou na jeho okraji tak, aby byly 
slučitelné s funkcí městské sádelní struktury. Plochy jsou zmenšeny tak, aby využitelné výhradně pro účel 
majitele zemědělských ploch. 
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Obě plochy jsou zmenšeny, prostorové řešení dohodnuto s majitelem pozemků resp. uživatelem 
navazujících pozemků ZPF. Plocha BO-SM1 je určena pro 2 RD, plocha BO-VZ1 ze určena pro umístění 
halového objektu zemědělské prvovýroby. 
 
Plocha BO-BI4 

 

 
 
 Plocha ponechána jako BI. Jedná se o plochu města Bochova a není důvod, aby takto zásadní 
plocha byla určena pro bydlení venkovského typu. 
 Plocha je rozšířena o možnost oboustranné zástavby dnešní silnice II/198 na Toužim v souvislosti 
s koridorem její přeložky. Nárůst plochy je kompenzací jinde vypuštěných rozvojových ploch bydlení (dle 
Pokynů pořizovatele) s posílením residenčního významu města Bochova a optimálního využití jeho veřejné 
infrastruktury. 
 
Plocha BO-VL3 

 
 Celkové řešení lokality plochy BO-VL3 bylo prověřeno v souvislosti s dalšími úpravami ÚP Bochov 
po společném jednání. Plocha BO-VL3 je zachována a následně odůvodněna takto: 
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 Jedná se o jedinou prostorově ucelenou plochu pro výrobu a skladování, navazuje na stávající 
plochy výroby a skladování včetně výroby zemědělské a vytváří spolu se zastavitelnou plochou BO-VL1 a 
BO-VL2 jediný a kompaktní území výroby a skladování. Plocha je umístěna optimálně vůči stávající a i 
navrhované dopravní a technické infrastruktuře a umožňuje napojení na stávající i navrhované změny 
silniční sítě. Plocha je umístěna ve východní části města Bochova a převládající severozápadní proudění 
vzduchu tak ochrání obytnou část města  před případným znečištěním ovzduší. Stávající morfologie terénu – 
navazující vrch Šibeničník – vytváří přirozenou protihlukovou bariéru. Navazujícím územím jsou plochy 
výroby a výroby zemědělské. Případné využití této plochy tak není konfliktní vůči zastavěnému území.  
Jihovýchodní okraj plochy BO-VL3 navazuje na plochu izolační a ochranné zeleně BO – ZO3. Nabízí tak 
jednoznačnou možnost realizace nové zástavby a její přirozený přechod do krajiny.  
 
Plocha BO-OV1  

 
Plocha BO-OV1  
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 Jedná se o jednoznačný nesouhlas DO ochrany půdního fondu. Plochy rovněž nejsou odůvodnitelné 
ve vztahu k MÚK, která nyní není stabilizována a nadále platí pouze požadavky ZÚR = 200 m koridor pro 
umístění dálnice D6. 
 
Plocha BO-VS1  

 
 Plocha BO-VS 1 byla ponechána v návrhu ÚP Bochov jako plocha přestavby Jedná se o jednou  již 
urbanizované území bývalého vojenského areálu a jako celek není zemědělským půdním fondem. Plocha je 
umístěna ve východní části města, je však připojena na potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu 
města a spolu s s přeložkou silnice II/198 a rozvojem města prostřednictvím zastavitelných ploch BO-VL1 až 
3 vytváří logický celek výroby, skladování a služeb bez rizika hlukového a emisního vlivu na obytnou 
strukturu města. 
 

 
 
Plocha BO-ZV1 

 
Plocha BO-ZV1 byla vypuštěna bez náhrady. 
 



 

  163 

 
 
 Původní záměr vypuštěn. Přístup lze zajistit ve stopě původní polní cesty. ÚP přístupovou cestu 
nestanovuje. Lze ji realizovat libovolně bez územního plánu s využitím ustanovení § 18, odst. 5 stavebního 
zákona. 
 
Plocha BO-VL8 

 
Plocha BO-VL8 byla vypuštěna bez náhrady. 

 
 
 V důsledku vypuštění, se výčet zastavitelných ploch ve variantách neprojevuje v celkové bilanci 
záborů půdy, ta je v obou variantách shodná. 
 
 

Těšetice 

 
Plocha TE-BX 

 
 Plocha TE-BX1 byla prověřena na nezbytnost jejího vymezení. Na základě výsledků prověření byla 
plocha korigována. 

 
 



 

  164 

 Plocha zmenšena na rozsah ploch mimo ZPF. Jedná se o obnovení původních hospodářských 
objektů (funkcí) krajiny dle zadání ÚP Bochov. Záměr odpovídá urbanistické koncepci ÚP Bochov. 
 
Plocha TE-SV1 

 
 Plocha TE-SV1 byla prověřena a upravena s důrazem na vymezení jen v nezbytném rozsahu.  

 

 
 Plocha zmenšena na rozsah dnes oploceného a užívaného pozemku. V podstatě se jedná o 
legalizaci současného využití území. 
 
 
 
 

Herstošice 

 

Plocha HE-ZO1 

 
 V katastrálním území Herstošice bylo prověřeno vymezení plochy HE-ZO1 s ohledem na 
předpokládaný vývoj lokality. Navržená úpravy - redukce představuje minimální šířku potřebnou pro liniovou 
zeleň, jejíž umístění vyplývá z procese SEA. 

 
Plocha zmenšena na  nezbytné minimum ve smyslu závěrů SEA. 
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Údrč 

 
Plocha ÚD – BV 4 

 
 Byla prověřena nezbytnost vymezení plochy ÚD-BV4: 

  
 Plocha je ponechána. Zástavba plochy je významná pro cílovou urbanistickou strukturu Údrče a 
vymezuje logický rozvoj podélné osy obce ke krajinnému horizontu, od kterého se pak otevírá otevřený 
prostor rybniční krajiny.  

 
Obr: Urbanistické schéma Údrče ve vztahu k ploše ÚD-BV4 
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 Instinktivní vymezení zastavitelné plochy určují stávající urbánní hodnoty: veřejný prostor kostela sv. 
Linharta, podélná osa obce tvořená silnicí Údrč – Polom, velkoryse založené stromořadí a důležité – 
zakončení obce areálem zámku, tvrze a navazujících zemědělských stavení. 
 V prostorové kompozici tak vznikne kompaktní souměrný sídelní útvar, propojující jedinečné hodnoty 
obce – kostel sv. Linharta s soubor staveb zámku Údrč. 
 Na výše uvedeném schématu je zvýrazněna plochy ÚD-BV4 a její prostorový vztah, který je 
založena na přímkovém propojení urbánních pólů kompozice sídla – předprostoru kostela sv- Linharta a na 
jižní straně rozdvojení osy, určující vodní plochy a areál zámku, tvrze a zemědělských staveb. 
 

 
Urbánní pól – veřejný prostor před kostelem sv. Linharta 

 
Urbánní osa komunikace se stromořadím – vlevo zastavitelná plocha ÚD-BV4 

 
Urbánní pól – vodní plocha, v pozadí areál zámku 
 
 
ÚD-BV1 + ÚD-BV2 + ÚD-ZV1 

 
 Plocha ÚD-ZV1 vypuštěna, plocha bydlení ÚD-BV 2 výrazně korigována na hloubku řadového 
uspořádání pozemků resp. do přirozeného urbánního tvaru sídly vůči krajině resp. údolní nivě. Rozsah 
odpovídá zájmům  majitelům pozemků a urbanistické struktuře Údrče jako celku. 
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 Významná část pozemků plocha ÚD BV-2 je ve vlastnictví města a na uspořádání plochy 
v navrženém rozsahu je zpracována podrobnější analýza. Z ní vyplývá, že pro využitelnost území = 
přivedení vnitřní obslužné komunikace + parcelaci – je zapotřebí plochu rozšířit na samou hranici terénního 
zlomu – viz následující schéma. Proto jižní část zastavitelné plochy vystupuje více do krajiny. Výhodou 
řešení je skutečnost, že do krajiny přecházejí zahrady budoucích rodinných domů, tzn. že vnějším znakem 
zástavby bude především sídelní zeleň.  
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Obr.: Ze schématu možných variant vyplývá kompozice jižní části zastavitelné plochy ÚD-BV2 včetně 
reálného vedení středové obslužní komunikace její severní části.  
 
ÚD-BV3 + ÚD-TI1 + ÚD-ZV2 + ÚD-ZV3 + ÚD-ZV4 

 
 V souboru ploch ÚD-BV3 + ÚD-TI1 + ÚD-ZV2 + ÚD-ZV3 + ÚD-ZV4 byla zhodnocena koncepce 
celkového řešení souboru ploch s důrazem na nezbytnost rozsahu vymezení ploch s ohledem na 
předpokládaný rozvoj sídla Údrč a předmět ochrany ZPF.  
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 Uspořádání plochy ÚD-BV3 je zásadně přepracováno. Korigovaná plocha ÚD-BV3 je uspořádána 
tak, aby po rozvinutí vybudované dopravní infrastruktury umožnila logickou (očekávanou) parcelaci. 
Současně je plocha současné náletové zeleně přeměněna tak, aby bylo možno mezi stávající areál zámku + 
tvrze + hospodářských stavení (VZX) rozvinout výraznou zeleň, která bude dělícím prostorovým prvkem 
původní a nové zástavby. 
 
 Veřejná zeleň ÚD-ZV3 + ÚD-ZV4 současně vytvoří optimální trasu do údolní nivy Ratibořského 
potoka pro denní rekreaci obyvatel.  
 
 

Polom 

.  
 V katastrálním území Polom u Údrče vymezen rozsah nezbytný pro umístění mlýna a obnovy 
potenciálu souvisejících technických zařízení jako celku. 
 

 
 
 Plocha zmenšena v koordinaci s koridorem plynovodu. Plocha je určena pro obnovu vodního mlýnu 
včetně dosud zachovaných náhonů. Jedná se o obnovení původních hospodářských objektů funkcí) krajiny 
dle zadání ÚP Bochov. Záměr odpovídá urbanistické koncepci ÚP Bochov. 
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Jesínky 

 
 V katastrálním území Jesínky byly posice ploch JE-RI1 a JE-RI2 přehodnoceno. 
 

 
 
 Výstupem je následující: Plocha JE-RI1 vypuštěna, plocha JE-RI2 převedena jako zahrady stávající 
zástavby. Zastavitelné plochy jsou tedy vypuštěny. 
 

Sovolusky 

 
 V katastrálním území Sovolusky u Bochova se vymezení plochy SO-BX1 zachovává. 
 

 

 
 Plocha je určena pro obnovu vodního mlýna včetně dosud zachovaných náhonů. Jedná se o 
obnovení původních hospodářských objektů (funkcí) krajiny dle zadání ÚP Bochov. Záměr odpovídá 
urbanistické koncepci ÚP Bochov. 
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Kozlov 

 

 

 
 
 V k.ú. Kozlov je plocha KO-BX1 ponechána. Plocha je určena pro obnovu vodního mlýnu včetně 
dosud zachovaných náhonů. Jedná se o obnovení původních hospodářských objektů (funkcí) krajiny dle 
zadání ÚP Bochov. Záměr odpovídá urbanistické koncepci ÚP Bochov. 
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Pávice 

 
 V katastrálním území jsou plochy  PA-RI1; PA-RI2  zmenšeny na rozsah dvouřadé kompozice 
zástavby ve tvaru okrouhlice. Jedná se o dostavbu původní velikosti sídla v souladu s celkovouo koncepcí 
ÚP Bochov 

 
 

Pěčkovice 

 
 V katastrálním území Pěčkovice bylo prověřenodiskutované vymezení plochy PE-SV1

  
 Plocha je ponechána. Plocha je mimo ZPF, jedná se o obnovu původní a již zaniklé zástavby. Záměr 
v souladu se záměrem stabilizace resp. obnovy původních sídel. 
 

Mirotice 

 

Plochy MI-SV1 a MI-VS1: 

 
 Zastavitelná plocha MI-VS1 je přehodnocena na plochu smíšenou venkovskou (VS) a označení 
ploch upraveno na MI-SV1.1 a MI-SV1.2. Změna tak řeší v SEA zjištěný problém kontaktu ploch bydlení a 
zemědělské výroby. 
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 Zastavitelné plochy pak jsou doplněny plochouMI-VZ1 pro účel rozšíření stávajícího areálu 
zemědělské výroby. Velikost odpovídá minimu = požadavku na umístění srovnatelného halového objektu 
zemědělské prvovýroby. 

 
 
 

Číhaná 

 
V katastrálním území Číhaná u Javorné je rozsah nadále minimalizován, došlo pouze k záměně  plochy ČI-
BV1 na plochu smíšenou s funkcí bydlení .. 

 
Plocha doplňuje urbánní kompozici okrouhlice bez porušení dalších krajinných a urbánních zásad.  
 

Javorná 

 
Plocha JA-ZV1 byla prověřena na nezbytnost vymezení a vhodně zredukována.   

 
 
 Plocha JA-ZV1 je redukována tak, aby mohl být Javorenský zámek obklopen parkem, který zvýší 
atraktivitu celé kompozice dle dále uvedeného schématu:.  
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Na obrázku je zvýrazněna jednoznačná kompozice Javorenského zámku, na který mohou být dle návrhu ÚP 
Bochov přidány plochy zeleně tak, aby bylo možno při jeho (velmi potřebné) rekonstrukci (záchraně) vytvořit  
zámecký park jako očekávanou součást těchto typů staveb. Parametry jsou dány  stávajícími zahradami na 
parcelách č. 441/3, 422/1, 422/2, resp. 422/4 k.ú. Javorná u Toužimi. 
 
Plocha JA-BV5 byla prověřena a nadále ponechána v původním rozsahu: 

 
 
 
 
 
 
 



 

  175 

Důvodem je urbanistická koncepce uspořádání Javorné – jak ji ukazuje následující schéma:  

 
Plochy JA-BV5 a JA-BV 4 vyplňují rozdílový svah, přičemž je mezi ně vložena plocha veřejné zeleně na 
veřejných prostranství JA-ZV3. Červenou barvou je současně zvýrazněn předpokládaný komunikační 
systém – spojovací komunikace - která spolu se stávající silnicí obec uzavře do kompaktního sídelního 
útvaru (spojení červené a fialové linie).  Nová propustnost bude bez silniční (transitní) dopravy a zásadním 
způsobem umožní obyvatelům Javorné bezpečné užívání veřejného prostoru pro běžný pohyb i denní 
rekreaci, která jinak v Javorné schází. Plocha JA-BV5 bude prověřena územní studií, která bude podkladem 
pro rozhodování v území ve smyslu výše zobrazené urbanistické koncepce. Jihovýchodní hrana zastavitelné 
plochy JA-BV5 bude současně tvořena zahradami budoucí zástavby; její zeleň pak zprostředkuje iluzi 
tradičního přechodu sídla do krajiny.  
  
Plocha JA – OVX1 je ponechána: 

 
 Plocha ponechána – urbanistická koncepce = obnova výletní restaurace u viklanu Dominik.  
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 Plocha JA-SV1 redukována na minimální rozsah potřebný pro uzavřený sídelní struktury, plocha JA-
BV7 byla získána městem Bochov převodem z pozemkového úřadu na podkladě platného územního plánu. 
K zachování plochy podle předchozího územního plánu se město smluvně zavázalo.  
 
 I v případě m.č. Javorná se jedná o sídelní útvar velikosti běžné obce. I zde je rozvoj  jako celek 
vymezen platným územním plánem a probíhají zde procesy, odpovídající běžnému rozvoji sídla. Případné 
vypuštění ploch je tak v praxi neslučitelné se zájmy vlastníků pozemků.   
Plocha JA-BV1 představuje doplnění proluky zástavby. Jedná se o přirozený proces urbanizace sídla. 

 
 
U plochy JA-BV6 byla prověřena možnost změny na plochu smíšenou s funkcí bydlení nebo jiné řešení 
kompenzačních opatření pro oblast ochrany ovzduší a k přijatému řešení bude doplněno odůvodnění. 
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Nové Kounice 

 
Plocha NK-ZO1 byla vypuštěna bez náhrady. 

 
 
Plochy NK-BV2; NK-BV3; NK-BV4 byly prověřeny s ohledem na předpokládaný rozvoj sídla. 
Plochy jsou v tomto smyslu ponechány – celkový obraz sídla odpovídá jeho požadavkům na umístění 
v CHKO Slavkovský les, představuje komplexní čitelný útvar doplněný do rozsahu původního záměru. Nové 
Kounice jsou cíleně založeným sídlem s jednoznačnou osou (podélným uspořádáním) s oboustrannou 
zástavbou. Dostavba sídla do očekávaného útvaru je logická. 
 
Ochranná zeleň plochy NK-BV1 byla vypuštěna a nahradí ji sídelní zeleň zahrad budoucí zástavby.  
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Rybničná 

 
Plochy RY-RI1 a RY-BI6 byly  vypuštěny bez náhrady. 

 

 
Plocha RY-BI1 je zásadně zredukována  zredukována na pás kolem komunikace. 

 
Plocha RY-BX1 zcela odstraněna bez územní rezervy – po zmenšení plochy RY-BI1 nemá její ponechání 
jako územní rezervy žádný smysl. 
 
Plocha RY-BI13je ponechána. Jedná se o jednoznačnou proluku zastavěného území a doplnění sídelní 
struktury v přirozeném a očekávaném rozsahu.  

 



 

  179 

 
 
V souborech ploch RY-BI4 + RY-ZO1 a RY-BI2 + RY-BI3 + RY-ZO2 byla koncepce celkového uspořádání 
zhodnocena takto: 
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Plocha RY-BI2 a RY-BI3 představuje přirozené doplnění lánové struktury obce oboustrannou zástavbou a je 
v tomto smyslu v návrhu ÚP Bochov zachována. Zeleň RY-ZO1 je vypuštěna. Jednalo se o doporučení SEA 
ke zřízení ochranné zeleně. Vypuštění ochranné zeleně je možné, určujícím krajinným prvkem je mělká 
údolní niva. Skutečná zástavba ploch RY-BI2 a RY-BI3 bude jednořadá a do krajiny budou nastavena 
zahrady = sídelní zeleň jednotlivých domů. 
Se zákresu navrhovaného řešení je rovněž patrné, že v severní části je krajinná zeleň již založená, funkční, 
není tedy zapotřebí ji dále jako návrhovou v ÚP Bochov prosazovat. 
 

  
Podobně je tomu v případě plochy RY-ZO1 resp. RY-BI4. I v tomto případě je zachován liniový tvar 
zastavitelné plochy RY-BI 4 a vypuštěna plochy RY-ZO1. S ohledem na řadové schéma zástavby bude do 
krajiny vystupovat sídelní zeleň zahrad, která do určité míry vypuštěnou ochrannou zeleň RY-ZO1 nahradí. 
 

Německý Chloumek 

 
Plocha NCH-BX1 jeb vypuštěna bez náhrady. 

 

 
Plocha NCH-BV3 je ponechána – přirozená rozvojová plocha v proluce stávající zástavby. 
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Plocha NCH-BV1 je korigována. Jedná se o obnovu původního rozsahu obce dle intravilánu. Zástavba 
ustupuje tak, aby případné srážkové vody mohly projít do údolní nivy bez toho a nebyly omezeny případnou 
zástavbou. 
 

 
 Plochy  NCH-BV4 a NCH-SV1 představují možnou urbanizaci rozsáhlého území. Jedná se však o 
záměr dle platného územního plánu a plocha jako taková je v aktivní projektové přípravě. Je umístěna mimo 
limity využití území a napojení lokality na silnici II třídy je omezeno na prostor průsečné křižovatky, 
 

 
Využitím ploch nejsou dotčeny půdní celky. Zástavba bude rozvíjena v koordinaci v vlastníky navazujících 
ploch zemědělské výroby. 
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Dlouhá Lomnice 

 
Plochy LO-BI3, LO-BI4, LO-BX2 a LO-ZO1 vypuštěny bez náhrady. 

 

 

 
Plocha LO-BX1 je legalizací černé stavby, po úpravě územního plánu omezena koridorem dopravní 
infrastruktury: 
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V případě setrvání nesouhlasu dotčeného orgánu ochrany půdy nebude tato zastavitelná plocha vypuštěna. 
Existence stavby bude řešena v rámci stavebního zákona. Odstranění stavby je v souladu s krajinnými 
hodnotami řešeného území. 
 
Rozvoj severní části Dlouhé Lomnice je v realizaci a odpovídá původnímu územnímu plánu, ve smyslu SEA 
jsou přidány plochy ochranné zeleně.  
Zastavitelné plochy LO-BI1 a LO-BI2 sledují podélnou osu terénu i původní zástavby a vytvářejí horizont 
urbanizace Dlouhé Lomnice. Jedná se o jednoznačné instinktivní využití pravobřežního svahu údolní nivy 
Lomnického potoka s tím, že vlastní údolní niva není v levobřežní části exponována urbanizací. Vymezení 
zastavitelných ploch je tak z krajinného i urbánního hlediska bezpochybně správné. Využití ploch LO-BI1 a 
LO-BI2 umožňuje rovněž vnitřní struktura sídla, které krátkými kolmými místními komunikacemi navržené 
rozvojové plochy zpřístupňuje. 
 

 
Ve výše uvedeném schématu je naznačena linie homogenního svahu, která by byla zástavbou plochami LO-
BI1 a LO-BI2 dotčena. 
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Z vnější strany – opět v horizontálním uspořádání - zprostředkuje přechod sídla do krajiny návrhová zeleň 
LO-ZV1 a LO-ZV2. Zeleň je připojena k zastavitelným plochám na podkladě požadavku SEA a kromě 
krajinného hlediska vytvoří kompenzační prostor vůči balastním vodám výše položeným blokům zemědělské 
půdy. 
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4.d.3 Údaje o uskutečněných investicích do ZPF 

 
 Navržené zastavitelné plochy zasahují do plošných meliorací v rozsahu uvedeném v souhrnné 
bilanci záborů půdního fondu. Výroková část územního plánu obsahuje podmínku zachování funkčnosti 
melioračního zařízení jako součásti projektového řešení navrhované stavby. 
 
 

4.d.4 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

 
 Areály zemědělské prvovýroby jsou základní hodnotou území a zajišťují obživu rozhodující části 
obyvatel mimo město Bochov. Územní plán akceptuje jejich posice v každé místní části – a to i v případech, 
že jejich současný stavebně – technický stav a forma užívání neodpovídají původnímu záměru. Důvodem je 
přesvědčení, že zemědělská prvovýroba je v řešeném území perspektivní a to zejména v současném trendu 
ekologického zemědělství spojeného s potenciálem krajiny ve vysokém stupni ekologické stability. 
 
 Územní plán dále rozšiřuje plochy zemědělské výroby o 1,9510 ha zastavitelných ploch, 
navazujících resp. rozšiřujících stávající zemědělské areály. 
 
 

4.d.5 Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa ( PUPFL ) 

 
Vyhodnocení záborů PUPFL 
  
Tabulka 28 Kvantifikace záborů PUPFL [ha]:  

Lokalita 
číslo 

Využití 
Výměra 
celkem 

[ha] 
Kategorie lesa Katastrální území 

Zábor 
PUPFL 

[ha] 

BO-DS1 DS 5,1820 lesy hospodářské Bochov 0,0370 

BO-DS1 DS 5,1820 lesy hospodářské Bochov 0,2430 

BO-DS3 DS 2,9010 lesy hospodářské Bochov 0,0080 

BO-DS3 DS 2,9010 lesy hospodářské Bochov 0,0130 

BO-DZ1 DZ 1,7930 lesy hospodářské Bochov 0,0050 
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BO-DZ1 DZ 1,7930 lesy hospodářské Bochov 0,2750 

DS-I/20 DS 36,8650 lesy hospodářské Číhaná u Javorné 0,0990 

DS-I/20 DS 36,8650 lesy hospodářské Dlouhá Lomnice 0,0470 

DS-I/20 DS 36,8650 lesy hospodářské Číhaná u Javorné 1,6650 

DS-I/20 DS 36,8650 lesy zvláštního určení Dlouhá Lomnice 0,3120 

DS-D6 DS 48,2410 lesy hospodářské Bochov 0,1980 

DS-D6 DS 48,2410 lesy hospodářské Herstošice 0,1690 

DS-D6 DS 48,2410 lesy hospodářské Bochov 1,3020 

DS-D6 DS 48,2410 lesy zvláštního určení Bochov 2,8860 

DS-D6 DS 48,2410 lesy hospodářské Herstošice 0,6260 

LO-BI4 BI 0,2280 lesy hospodářské Dlouhá Lomnice 0,0040 

LO-BI4 BI 0,2280 lesy zvláštního určení Dlouhá Lomnice 0,0420 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy hospodářské Bochov 0,0290 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy hospodářské Mirotice u Kozlova 0,0270 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy hospodářské Bochov 0,1000 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy zvláštního určení Bochov 0,3770 

MI-DS1 DS 1,8180 lesy zvláštního určení Mirotice u Kozlova 0,6180 

 
 Územní plán vymezuje potřebu vynětí 9,036 ha lesního půdního fondu pro  realizaci dopravních 
staveb souvisejících s výstavbou dálnice D6. 
 
 Nad tento rámec souvisí s optimálním využitím zastavitelné plochy LO-BI 4 celkový zábor 0,0460 ha 
lesa. V případě nesouhlasu DO lze lokalitu využít i bez tohoto záboru. 
 
 Rozvojové plochy, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, lze využít za podmínek, které 
stanoví dotčený orgán ochrany lesa. 
 
 Do lokality Mirotický vrch je umístěna překryvná plocha určená pro umístění větrných elektráren. 
V případě jejich realizace – jako dočasné stavby – bude v územním řízení prověřen resp. vymezen nezbytný 
rozsah dočasného záboru lesa. Výroková část územního plánu přitom obsahuje podmínku zachování funkce 
lesa po ukončení životnosti větrných elektráren a to bez nevratných změn ve vegetačním krytu. 
 
 Faktický rozsah záborů lesa je vázán na parametry konkrétního výrobníku včetně specifických 
podmínek pro jeho výstavbu a údržbu. Územní plán přitom vymezuje mezní hodnoty těchto výrobníků 
z hlediska výšky osy rotoru. Další – bližší – parametry lze stanovit až v územním řízení. 
 
 
 


