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1 Úvod 
Zpráva o uplatňování územního plánu je zpracována v souladu s ust. § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů  

a s ustanovením § 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

500“). Obsahové náležitosti Zprávy jsou dány ustanovením § 15 vyhlášky 500. 

Územní plán Verušičky (dále jen „ÚP“) byl pořízen postupem na základě stavebního zákona. ÚP  byl vydán 

zastupitelstvem obce Verušičky dne 18.7.2017 jako opatření obecné povahy č.2/2017 s datem nabytí účinnosti 

k 2.8.2017. Od nabytí účinnosti ÚP nebyla vydána žádná jeho změna ani nebylo zahájeno projednávání jeho 

změny.    

Pořizovatel před zahájením prací na návrhu zprávy za spolupráce pověřeného zastupitele obce Verušičky 

vzal v úvahu nové souvislosti v území, zejména stavební řízení a vycházel také z vlastního průzkumu. Výsledný 

návrh byl zpracován v souladu s výše uvedenými právními předpisy, prověřen byl soulad s Politikou územního 

rozvoje, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, nadřazenou územně plánovací dokumentací – Zásadami územního 

rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č.1 a zapracovány byly také nové skutečnosti  

z aktualizovaných Územně analytických podkladů obcí za správní obvod obce s rozšířenou působností Karlovy 

Vary (dále jen „ÚAPo“), týkající se daného území s návazností na širší vztahy. 

Na základě schválení zprávy Zastupitelstvem obce Verušičky bude případně zahájeno pořízení změny 

Územního plánu Verušičky.  

2 Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 

podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 

zákona) a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území 

2.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,  

na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), 

Od vydání ÚP (při vydání ÚP bylo v obci registrováno 484 obyvatel) došlo k mírnému až výraznému úbytku 

obyvatelstva obce, který byl tvořen téměř zejména z vystěhovalých obyvatel obce. Vystěhovalí obyvatelé za 

sledované období (50 obyvatel) pak tvoří více než desetinu současné populace obce (tab.1). Rovněž došlo  

k novelizaci legislativy (jen stavební zákon byl upraven 5 změnovými právními předpisy), podle níž byl ÚP vydán. 

Došlo také k aktualizaci jak Politiky územního rozvoje ČR Aktualizacemi PÚR ČR č. 2 a 3 schválené usneseními 

vlády č. 629 a 630 (obě 2.9.2019), Aktualizací PÚR ČR č.5 schválené usnesením vlády č. 833 (18.8.2020)  

a Aktualizací PÚR ČR č.4 schválené usnesením vlády č. 618 (12.7.2021), tak i Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje Aktualizací ZÚR KK č.1 vydané Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.6.2018 

usnesením č. ZK 241/06/18 s datem nabytí účinnosti k 13.7.2018. V roce 2020 byla také zpracována již 5. Úplná 

aktualizace ÚAPo. Více v kapitolách 3 a 4.   

Tab. 1 Změna populace v obci Verušičky mezi 1.1.2017 a 1.1.2021 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021

Počet obyvatel  (k 1.1.) 505 473 473 470 461

Celkový přírůstek (os.) -32 0 -3 -9 -

Celkový přírůstek (%) -6,3% 0,0% -0,6% -1,9% -

Přirozený přírůstek 2 4 3 -3 -

Migrační přírůstek -34 -4 -6 -6 -  
Zdroj: Český statistický úřad  – Demografické údaje za obce; vlastní zpracování 
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Ve spolupráci s pověřeným zastupitelem pořizovatel prověřil využívání území řešeného platným ÚP. Dle 

informací poskytnutých obecným stavebním úřadem ve Žlutici (dále jen „stavební úřad“), se v řešeném území od 

vydání ÚP stavební aktivita soustředila maximálně do stavebních úprav dokončených staveb a běžných oprav 

stávajících staveb. Zcela nová stavba byla povolena (formou stavebního povolení nebo formou souhlasu  

k ohlášení) celkem jediná a to rodinného domu v zastavitelné ploše Z12 v k.ú. Verušičky, která je součástí 

rozvojové lokality souboru ploch XS1, na níž byla v roce 2020 pořízena (na podnět ÚP Verušičky) evidovaná 

územní studie. Čímž zbyla k pořízení pouze územní studie pro plochu Z39 v sídle Luka s platností jejího podmínění 

pro rozhodování v území do prosince 2021.  

ÚP rovněž vymezuje (Kapitola g textové části územního plánu; Výkres č. 3) 4 dopravní a 95 technických 

veřejně prospěšných staveb (dále jen „VPS“), ale rovněž 20 veřejně prospěšná opatření (dále jen „VPO“)  s právem 

vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona. V případě technických VPS se jedná především o značnou část z nich 

určené pro vodohospodářské stavby (vodovodní řády, kanalizace, ČOV). Dále ÚP vymezil (Kapitola h textové části 

územního plánu; Výkres č. 3) jednu plochu občanské vybavenosti a 4 plochy veřejných prostranství s předkupním 

právem vždy ve prospěch obce Verušičky. 

Sama Obec Verušičky změnu územního plánu požaduje jednu a sice – změna využití pozemku p.č. 38/10 

v k.ú. Verušičky v zastavitelné ploše Z52 ze stávajícího způsobů využití občanská vybavenost – OV na bydlení 

venkovské – BV. Pořizovatel změnu nedoporučuje – plocha je součástí souboru ploch XS1, pro níž byla 

pořízena územní studie, která by se změnou využití stala neaktuální a musela by být z evidence územně 

plánovací činnosti vypuštěna. 

Do současnosti byla podána jediná žádost na návrh změny územního plánu – změna využití pozemků st.p.č. 

1 a 33 v k.ú. Budov v ploše přestavby P7 ze stávajícího způsobů využití výroba smíšená – VS na smíšené obytné 

– venkovské – SV. Pořizovatel změnu doporučuje – jedná se pouze o změnu využití v současné ploše 

přestavby. 

V současnosti se pořizuje Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Albeřice  

u hradiště. Orgán územního plánování se k tomuto vyjádřil dne 9.7.2021 pod č.j. 8936/SÚ/21 (spis. zn. 

SÚ/8573/21/Bar) v němž Úřad územního plánování konstatoval, že obsahuje odlišné části oproti platnému ÚP 

Verušičky. Čímž se jedná o Plán společných zařízení (dále také „PSZ“), který (v případě svého schválení) 

představuje dle § 9 odst.15 zákona č.139/2002 Sb.,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve 

znění pozdějších předpisů, v rozsahu odlišných částí návrh na změnu ÚP Verušičky. Důvodem je nezbytný 

soulad mezi schváleným PSZ a platnou územně plánovací dokumentací.   

Územní plán není v souladu s aktuálním zněním stavebního zákona a aktuálním zněním novely Vyhlášky 500 

v účinnosti od 1.1.2021. Týká se to zejména formálních náležitostí jako názvu a řazení kapitol textové části. 

V případě změny ÚP bude ÚP dán do souladu s právním stavem výše zmíněné legislativy.  

2.2 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území 

Při zpracování územního plánu bylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na 

udržitelný rozvoj území (dále jen „URÚ“) vlivu na životní prostředí i vlivu na soustavu NATURA 2000. Výrazně 

omezený územní rozvoj obce Verušičky ve sledovaném období zhoršuje hodnoty území pro příznivé životní 

prostředí (environmentální pilíř) a hodnoty pro hospodářský rozvoj (ekonomický pilíř). Při naplňování územního 

plánu od doby jeho vydání byl tedy zjištěn negativní trend vývoje URÚ zejména pro environmentální pilíř. Dle 

územně analytických podkladů z roku 2020 (více také Kapitola 3 níže) bylo vyhodnocení URÚ obce pozitivní ve 

dvou ze  tří pilířů (viz následující tabulka) – výjimkou byl zmíněný pilíř podmínek pro příznivé životní prostředí. 
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Tab. 4 Vyhodnocení URÚ v obci Verušičky dle územně analytických podkladů obcí 

Příroda a 

krajina

Vodní režim  a Horninové 

prostředí

Kvalita životního 

prostředí 

celkové 

hodnocení 

pilíře

+ + - -

Prostorové a 

funkční 

uspořádání 

území

Občanská vybavenost 

včetně její dostupnosti a 

veřejná prostranství

Sociodemografické 

podmínky a bydlení

Dopravní a 

technická 

infrastruktura 

včetně jejich 

dostupnosti

Bezpečnost a 

ochrana 

obyvatel

celkové 

hodnocení 

pilíře

+ + + + - +

Struktura 

osídlení

Dopravní a technická 

infrastruktura včetně jejich 

dostupnosti

Sociodemografické 

podmínky a bydlení

Ekonomické a 

hospodářské 

podmínky 

Rekreace a 

cestovní ruch

celkové 

hodnocení 

pilíře

- + - + + +

Podmínky pro příznivé životní prostředí (Environmentální pilíř)

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel (Sociální pilíř)

Podmínky pro hospodářský rozvoj (Ekonomický pilíř)

Zemědělský a lesní půdní fond

-

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary – 5. Úplná aktualizace ÚAP obcí ORP Karlovy Vary v roce 2020 

3 Problémy k řešení v územním plánu vyplývajících z územně analytických 
podkladů 
Od 1.1.2018 vstoupila v platnost novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která stanovila četnost vydání 

úplné aktualizace územně analytických podkladů na minimálně jedenkrát za 4 roky (§ 28 odst. 1 stavebního 

zákona). Poslední aktualizace ÚAP byla vydána pro SO ORP Karlovy Vary v roce 2020. Dle této poslední úplné 

aktualizace se na území obce nachází tyto problémy: 

Kód a název problému Odůvodnění problému 

Stav 

v roce 

2016 

Stav 

v roce 

2020 

K řešení 

v Úz. plánu 

Verušičky 

ZD64 – problematická křižovatka na 

silnici I/6 

nevyhovující parametr sjezdu a 

výjezdu na silnici I/6 
trvá trvá Ano 

ZD67 - problematická křižovatka na 

silnici I/6 (Vahaneč) 

problematická křižovatka sjezd z 

Vahanče na silnici I/6  
X nový Ano 

ZD211 – nevyhovující parametry 

silnic III/00616 a III/00621 

Nevyhovující špatný technický stav 

komunikace 
nový trvá Ne 

ZH65 – území s vysokým podílem 

lokálních topenišť 

území s vysokým podílem lokálních 
topenišť na území Verušiček 
(zlepšení)  

trvá trvá Ne 

ZH212 – nadměrná hluková zátěž nadměrná hluková zátěž vlivem 
průjezdů vojenské techniky  

X nový Ne 

ZU66 – nevhodná funkce v území 

(Záhoří) 

nevhodná funkce v území statek v 

sídle Záhoří  
X nový Ano 

ZU258 – opuštěné území (Záhoří) opuštěná území - zemědělské 
družstvo v k.ú. Záhoří  

trvá trvá Ano 

ZU259 – opuštěné území (Budov) opuštěná území - zemědělské 
družstvo v k.ú. Budov 

trvá trvá Ano 

ZU260 – opuštěné území (Týniště) opuštěná území - zemědělské 
družstvo v k.ú. Týniště 

trvá trvá Ano 

Pozn.ke kódům: ZD – závady dopravní infrastruktury; ZH – závady higienické; ZU – závady urbanistické 
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Z územně analytických podkladů vyplývá, že 3 problémy v území obce jsou neřešitelné v ÚP, přičemž z nich 
je nový pouze problém ZH 212 (hluková zátěž vojenské techniky), související s polohou obce v území navazujícím 
na vojenský újezd Hradiště. Zbylé dva problémy (ZD211 a ZH65) jsou trvající. Celkem 6 problémů je pak možno 
řešit v ÚP. Jedná se především o 4 urbanistické problémy (z toho jeden nový) a 2 dopravní závady (jedna nová a 
jedná trvající). Územní plán Verušičky řeší problémy obsažené v ÚAP 2020 následovně: 

 ZD 64 – problematická křižovatka na silnici I/6 v odbočce na Verušičky (ZD 64) bude řešena v rámci 

výstavby dálnice D6 (úsek Knínice – Bošov) a navazujících vedlejších staveb a proto je změna ÚP řešit 

nebude. 

 ZD 67 – problematickou křižovatku na silnici I/6 v odbočce na Vahaneč bude řešena v rámci výstavby 

dálnice D6 (úsek Knínice – Bošov) a navazujících vedlejších staveb a proto je změna ÚP řešit nebude. 

 ZU 66 – tento problém ÚP neřeší – je nový. 

 ZU 258  – ÚP řeší problém opuštěného území stabilizací ponecháním využití plochy jako smíšené funkce 
venkovské pro větší možnosti využití pozemku. Problém je navržen k řešení mimo rámec změny ÚP.   

 ZU 259  – ÚP řeší problém brownfieldu navržením přestavbové plochy výroby smíšené P7 namísto 
původní funkce občanské vybavenosti komerční. Problém je navržen k řešení mimo rámec změny ÚP. 

 ZU 260  – ÚP řeší problém navržením plochy přestavby občanského vybavení P11 namísto původní 
funkce výroby zemědělské a vhodným upravení navazující zastavitelné plochy smíšené funkce venkovské 
Z11. Problém je navržen k řešení ve změně ÚP.   
 

4 Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 

4.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje  

ÚP byl vydán dle PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1, z roku 2015, v níž obec nebyla zahrnuta do žádné 

rozvojové oblasti či osy nebo do specifické oblasti. V roce 2019 a 2020 došlo ke schválení Aktualizací č. 2, 3, 4  

a 5, které se území obce Verušičky přímo netýkají vymezováním nových nebo úpravou stávajících ploch a koridorů 

veřejné technické a dopravní infrastruktury a žádné nové skutečnosti nevyplývají. Nicméně území obce je PÚR ČR 

dotčeno zejména aktualizovaným zněním článků 14 až 31 kapitoly 2 Republikové priority územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území, kde jsou stanoveny obecné republikové priority pro územní plánování, 

vymezením nové specifické oblasti, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem v kapitole 4 

Specifické oblasti a nepřímo: 

 článkem 103 kapitoly 5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury, kde je uvedeno vymezení Dálnice D6  

(a to včetně úseku Nové Strašecí – Karlovy Vary), důvody tohoto vymezení, kritéria a podmínky pro 

rozhodování o změnách v území, jakož i úkoly pro územní plánování. 

 článkem 140 kapitoly 6 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů, kde 

je uvedeno záměr vymezit koridory a plochy pro dvojité vedení ZVN 400 kV (a to včetně úseku Vernéřov – 

–Vítkov), důvody tohoto vymezení, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, jakož i úkoly 

pro územní plánování. 

Oba záměry již ÚP Verušičky obsahuje v podobě koridorů pro veřejně prospěšné stavby – pro dálnici D6 jako VD8 

a pro vedení ZVN 400 kV jako VT1. 

 

4.2 Vyhodnocení souladu územního plánu se zásadami územního rozvoje 

Územní plán byl vydán v roce 2017 a zohledňuje tehdy platnou územně plánovací dokumentaci kraje –  

– ZÚR KK (2010) vydané 16.9.2010 na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK/223/09/10. 

Vzhledem k faktu, že došlo k vydání Aktualizace č.1 ZÚR KK na základě usnesení zastupitelstva Karlovarského 

kraje č. ZK 241/06/18 ze dne 21.6.2018 s datem nabytí účinnosti k 13.7.2018. Tedy již ÚP s tímto dokumentem 

není zcela v souladu. Jako příklad nesouladu poslouží skutečnost, že nové zařazení obce dle ZÚR KK (2018) je 
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nikoli mezi obce s příslušnosti k specifické oblasti s problémy hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti SH1, 

jak uváděla původní ZÚR KK (2010), ale nově mezi obce specifické oblasti nadmístního významu SOB-N2 Bochov 

- Žlutice. Původní oblastní typy krajin byly v ZÚR KK (2018) nahrazeny oblastmi vlastních krajin, aj. Proto 

zapracování změn ve vztahu k aktuálně platné ZÚR KK bude i na základě § 54 odst. 6 stavebního zákona součástí 

jakékoli pořizované změny či nového ÚP. Z původního znění ZÚR KK (2010) byly převzaty především tyto 

záležitosti: 

 Soustava Územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu – regionální 

biokoridor 1027 (v ZÚR KK (2018) je nadále jako RBK 1027) 

 Plocha č.16 Průmyslová zóna Žlutice – Knínice (ta v ZÚR KK (2018) již mezi plochami nadmístního významu 

nefiguruje a má již pouze nadmístní význam na základě územních plánů příslušných dotčených obcí – 

Verušičky, Žlutice, které s ní nadále počítají)  

 Koridor VPS dopravní infrastruktury D.01 stavba rychlostní silnice R6 v úseku Olšová Vrata – hranice kraje 

(Bošov) (ta je v ZÚR KK (2018) zachována jako D01 – D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)) 

 Koridor VPS technické infrastruktury: 

o V.25 Vodovod Knínice – Budov – Luka (ten je v ZÚR KK (2018) zachován jako V25 Vodovod Knínice – 

Budov – Luka) 

o V.26 Vodovod Budov – Verušičky – Čichalov (ten je v ZÚR KK (2018) zachován jako V26 Vodovod 

Budov – Verušičky – Čichalov) 

5 Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona 
Vymezení nových zastavitelných ploch v obci, není možné dle § 55 odst. 4 stavebního zákona pro většinové 

nevyužití stávajících zastavitelných ploch vymezených v ÚP v roce 2017. Stavební aktivita během sledovaného 

období v zastavitelných plochách a plochách přestavby vymezených v ÚP je zmíněna v kapitola 2.1 a odpovídá 

negativnímu demografickému vývoji populace v obci – od 1.1.2017 do 1.1.2021 ubylo 44 obyvatel, nad to se jednak 

zvýšil jak podíl poproduktivní populace, tak i průměrný věk obyvatel. Obec je tudíž demograficky stagnující až 

upadající, čímž se prozatím nepodařilo naplnit předpoklad projektantky ÚP ohledně demografického vývoje v obci, 

který počítal s až 7% nárůstem obyvatel (ve skutečnosti byl úbytek -10 %). Tomu odpovídá projektantkou zmíněné 

řešení doplnění rozvojových ploch v jednotlivých sídlech  zejména v nejrůznějších prolukách nebo na urbanisticky 

neuzavřených lokalitách při okrajích sídel a to s výjimkou souboru zastavitelných ploch XS1 v sídle Verušičky. 

Z toho důvodu pořizovatel návrhy na změny doporučil pouze v rámci již vymezených rozvojových ploch či případně 

jejich směnu.    

6 Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání 

změny 
Pokyny k řešení obsažené ve změně územního plánu:  

a) Bude aktualizována hranice zastavěného území obce podle § 58 stavebního zákona. 

b) ÚP bude uveden do souladu s platnou legislativou v oblasti územního plánování v době uplatňování ÚP  

v období 2017 – 2021, tj. zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, vše ve znění 

pozdějších předpisů, zejména požadavky na obsah a strukturu územně plánovací dokumentace, strojově 

čitelný formát atd. 

c) Dle ustanovení § 20a odst. 1 a § 165 odst. 1 stavebního zákona bude zpracována elektronické verze vydané 

změny ÚP Verušičky a úplného znění ÚP Verušičky, ve znění této změny, a to ve strojově čitelném formátu 

včetně prostorových dat ve vektorové formě pro předání krajskému úřadu.  
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d) ÚP bude uveden do souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizací č.1 až 5 (včetně poslední Aktualizace č.4 PÚR 

ČR schválené usnesením vlády dne 12.7.2021), a s platným zněním ZÚR KK. 

e) Bude prověřena návaznost na platné územní plány okolních obcí, zejména města Žlutice  

a obce Valeč.  

f) Schválený Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Albeřice u Hradiště bude 

prověřen na soulad s ÚP Verušičky (zejména plochy veřejné infrastruktury, vodní plochy, ÚSES, aj.)  

a odlišné části budou adekvátně zapracovány. Současně (bude-li již k dispozici) bude aktualizován  

i mapový podklad katastrální mapy v tomto katastrálním území. 

g) Bude prověřena aktuálnost navrženého využití zastavitelnou plochu Z39 v k.ú. Luká u Verušiček  

a podmínky zpracování územní studie a možnost prodloužení lhůty pro pořízení, schválení a vložení do 

evidence územně plánovací činnosti v ploše územní studie Z39 v sídle Luka. 

h) Bude vypuštěna podmínka pro pořízení územní studie XS1, která byla pořízena a zapsána do evidence 

územně plánovací činnosti – viz. kapitola 2.2 na str.4. 

i) Změna územního plánu prověří následující změny využití a náležitě odůvodní: 

i.1. změnu využití pozemku p.č. 38/10 v k.ú. Verušičky v zastavitelné ploše Z52 ze stávajícího způsobů 

využití občanská vybavenost – OV na bydlení venkovské – BV,  

i.2. změnu využití pozemků st.p.č. 1 a 33 v k.ú. Budov plochy přestavby P7 v k.ú. Budov ze stávajícího 

způsobů využití výroba smíšená – VS na smíšené obytné – venkovské – SV,  

j) Bude prověřena aktuálnost vymezených veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. 

k) Bude prověřena možnost doplnění specifického podmíněného využití nebo jiné řešení umožňující využití 

plochy přestavby P11 v k.ú. Týniště jako zimoviště pro zemědělskou techniku. 

l) V textové části změny ÚP bude přiměřeně zohledněna podmínka zákazu vypouštění odpadních  

a dešťových vod do Hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ). 

m) Požadovaným způsobem budou upravena ochranná pásma: 

m.1. Ochranné pásma stávajícího vedení VVN 220 kV bude dáno do souladu s příslušnou legislativou 

(ochranná pásma stávajícího vedení VVN 220 kV je vyznačeno v Územním plánu Verušičky o několik 

metrů užší než bylo stanoveno legislativou) 

m.2. Ochranná pásma Mezinárodního letiště Karlovy Vary budou upravena následovně:  

m.2.1. OP s výškovým omezením staveb bude v ÚP Verušičky opraveno a zobrazeno správně; 

m.2.2. OP se zákazem laserovým zařízení bude do ÚP Verušičky doplněno. 

n) Bude prověřen požadavek na zanesení informace o Podrobných odvodňovacích zařízeních (POZ)  

v příslušném území jako prověření jevu odvodněné plochy (plochy meliorací) formou jejich aktualizace ve 

výkresu Předpokládaného záboru půdního fondu a koordinačního výkresu.  

o) Budou přiměřeným způsobem řešeny zájmy Ministerstva obrany ustanovení § 175 odst. 1 stavebního 

zákona: 

o.1.1. Vymezené území vojenského újezdu Hradiště v šířce 1000 m, které je nutno respektovat (jev 108 

ÚAPo bude prověřen na aktuálnost). 

o.1.2. Zájmové území pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, které je nutno respektovat 

o.1.3. Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat podle zákona 

č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích – 

viz. ÚAPo – jev 82a. 

o.1.4. Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 

uvedených druhů staveb podle ustanovení §175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAPo jev 119). 
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p) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond bude zpracováno 

v souladu s uvedenými zvláštními právními předpisy (např. nové vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení 

postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, a jinými právními předpisy). 

q) Budou v případě zásahu do řešeného území respektovány tyto limity v území: 

q.1. zdroje nerostných surovin (ložisko stavebního kamene Albeřice – Lochotín – Kopáčov a prognózní 

zdroj jílů keramických nežáruvzdorných Knínice – Vahaneč) 

q.2. Ochranné pásmo regionální dráhy 

7 Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 

na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 

požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 

významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Negativní vliv na prvky NATURA 2000, tj. na evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) i ptačí oblasti (dále 

jen „PO“) na území obce lze vyloučit, jelikož žádná EVL není obsahem změny přímo dotčena a vliv obsahu změny 

na PO Doupovské Hradiště je zanedbatelný. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného orgánu ochrany přírody 

podle § 55a odst.2 písm. d) ze dne 2.12.2021 vyhotovené pod č.j. KK/5684/ZZ/21 vliv na soustavu NATURA 2000 

vyloučilo a zpracování vyhodnocení vlivů navržené změny ÚP na EVL nebo PO nepožaduje. 

Při zpracování změny územního plánu nebude požadováno zpracování ani vyhodnocení vlivu na životní 

prostředí a tedy i ani vyhodnocení vlivu návrhu změny územního plánu na URÚ. Stanovisko krajského úřadu podle 

§ 55a odst.2 písm. e) ze dne 8.12.2021 vyhotovené pod č.j. KK/5619/ZZ/21 nepožaduje zpracování vyhodnocení 

vlivů navržené změny ÚP na životní prostředí 

8 Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 

zpracování variant vyžadováno 

Změna bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a, § 55b a § 55c stavebního zákona, proto nelze 

požadovat zpracování variantního návrhu změny územního plánu. 

9 Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených 

pod písmeny a) až d) (kapitoly 2 až 5) vyplyne potřeba změny, která podstatně 

ovlivňuje koncepci územního plánu 

Není požadováno zpracování návrhu nového územního plánu. 

10 Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního 

plánu zjištěny 

Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území se 

nenavrhují.  

11 Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Návrhy na aktualizaci ZÚR KK, ve znění Aktualizace č.1, se nenavrhují.  
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12 Seznam užitých zkratek (včetně citací v textu) 

PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR (v různém znění dle kontextu) 

ZÚR KK   Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (v různém znění dle kontextu) 

ZÚR KK (2010)  Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (původní znění z roku 2010) 

ZÚR KK (2018) Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 

EVL   Evropsky významná lokalita (součást NATURA 2000) 

OOP Orgán ochrany přírody (zde v přenesené působnosti Krajský úřad Karlovarského kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství) 

PO   ptačí oblast (součást NATURA 2000) 

stavební úřad obecný stavební úřad, zde městský úřad Žlutice, odbor stavební úřad 

stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

ve znění pozdějších předpisů 

nový stavební zákon zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 

ÚAPo územně analytické podklady obcí za správní obvod obce s rozšířenou působností 

Karlovy Vary 

ÚP   Územní plán Verušičky  

URÚ   udržitelný rozvoj území 

VPO veřejně prospěšná opatření 

VPS veřejně prospěšná stavba 

Vyhláška 500 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 

předpisů  
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ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VERUŠIČKY 

za období 2017 až 2021 

zpracovaná v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 15 vyhlášky            

č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obec:       Obec Verušičky 

Verušičky 5, 364 52 Verušičky 

 

Pověřený zastupitel: Petr KVASNIČKA, starosta obce  

na základě usnesení zastupitelstva obce Verušičky č. 16/28/2018-2022 ze dne 

27.10.2021 

 

 

 

 

Pořizovatel:   Magistrát města Karlovy Vary,  

Úřad územního plánování a stavební úřad,  

                 U Spořitelny 2, Karlovy Vary 361 20 

                      

kontaktní osoba:         Mgr. Jan Bartoň 

(za pořizovatele) tel: 353 152 651 

e-mail: j.barton@mmkv.cz 

kancelář č. 430 

 

Datum vyhotovení:       březen 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Zastupitelstvem obce Verušičky dne: …..…………….. usnesením č:. …………………….. 

 

 

 

 

       ……………………………………………………………….. 

        Starosta obce Verušičky 

mailto:j.barton@mmkv.cz

