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Obec emnice
.j.: ..      V  dne .

Územní plán emnice

Zastupitelstvo obce emnice, p íslu né podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona .183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , za pou ití ustanovení §
43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících, zákona .500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd j ích p edpis , § 13 a p ílohy .7 vyhlá ky .500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech,
územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní pozd j ích p edpis

vydává
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A. e ení územního plánu

A.1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území je stanoveno ke dni 14.7.2021.
Zastav ná území jsou vyzna ena v grafické p íloze:

  A.1. - Výkres základního len ní území
  A.2. - Hlavní výkres

A.3. -  Koncepce dopravní infrastruktury
A.4. -  Koncepce technické infrastruktury

A.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

A.2.1. Rozvoj území obce
A.2.1.1. Struktura osídlení území
Jako prostorov  odd lená sídla se budou rozvíjet v echna e ená sídla :

emnice, Sedle ko, Pulovice, Dubina, Muzikov, samostatn  se také rozvíjejí lokality U Mostu a Beraní dv r.

Sídla budou rozvíjena jako souvisle urbanizovaná území. Stávající rozptýlené objekty (mimo zastavitelná
území) nebudou roz i ovány ani objemov  zv t ovány s výjimkou dopl kového vybavení. Ve volné krajin  nebudou
vytvá ena nová sídla, ani sídelní lokality.

Obec emnice - Z stane zachován charakter pro trvalé bydlení, pop ípad  do asné ubytování v p vodních
objektech. Umo nit dopln ní obce rodinnými domy a plochami pro sport a rekreaci (formou rekrea ních chalup). Pro
budoucí výstavbu je mo no vyu ít nezastav né zahrady. Nov  e it centrální prostor obce - náves dovybavit plochami
pro volný as a kulturu (nap . nová parková úprava, d tské h i t , shroma ovací plocha pro r zné oslavy apod.).
e it nové plochy pro rodinné domy ve jihovýchodní a severní ásti sídla. Nové plochy pro zástavbu RD budou

navazovat na sou asn  zastav né území a stávající komunika ní sí .
Dubina - Z stane zachován charakter pro trvalé bydlení, pop ípad  do asné ubytování v p vodních objektech.

Umo nit dopln ní sídla rodinnými domy a plochami pro sport a rekreaci (formou rekrea ních chalup). Pro budoucí
výstavbu je mo no vyu ít nezastav né zahrady. e it centrální ást sídla u budovy OÚ. e it nové plochy pro
rodinné domy v blízkosti zaniklé cihelny a zvá it umíst ní nových ploch pro rodinné domy v ji ní ásti sídla. Nové
plochy pro zástavbu RD budou navazovat na sou asn  zastav né území a stávající komunika ní sí .

Lokalita Beraní dv r - Z stane zachován charakter pro trvalé bydlení, pop ípad  do asné ubytování
v p vodních objektech. Umo nit dopln ní lokality rodinnými domy a plochami pro sport a rekreaci podél
komunikace (formou rekrea ních chalup). e it nové plochy pro rodinné domy v ji ní ásti lokality a zvá it umíst ní
nových ploch pro rodinné domy v severní ásti. Nové plochy pro zástavbu RD budou navazovat na sou asn
zastav né území.

lokalita U Mostu - Z stane zachován charakter pro trvalé bydlení, pop ípad  do asné ubytování v p vodních
objektech. Umo nit dopln ní lokality rodinnými domy. Pro budoucí výstavbu je mo no vyu ít nezastav né zahrady.
Zvá it nové plochy pro rodinné domy v jihozápadní ásti lokality. P ípadné nové plochy pro zástavbu RD budou
navazovat na sou asn  zastav né území.

lokality rekrea ní - Umo nit dopln ní lokalit rekrea ními objekty. Nedopl ovat objekty pro trvalé bydlení.
Sedle ko - Z stane zachován charakter pro trvalé bydlení, pop ípad  do asné ubytování v p vodních

objektech. Umo nit dopln ní sídla rodinnými domy a plochami pro sport a rekreaci (formou rekrea ních chalup).
Pro budoucí výstavbu je mo no vyu ít nezastav né zahrady. Nov  e it centrální prostor - náves dovybavit plochami
pro volný as a kulturu (nap . nová parková úprava, d tské h i t , shroma ovací plocha pro r zné oslavy apod.).
e it nové plochy pro rodinné domy za stávající zástavbou v ji ní a severovýchodní ásti sídla. Nové plochy pro

zástavbu RD budou navazovat na sou asn  zastav né území.
Muzikov - Z stane zachován charakter pro trvalé bydlení, pop ípad  do asné ubytování v p vodních

objektech. Umo nit dopln ní sídla rodinnými domy. Pro budoucí výstavbu je mo no vyu ít nezastav né zahrady.
Výrobní a skladovací areály  - Územní plán bude koordinovat zám ry jednotlivých subjekt  se zájmy obce.

Areál nebude roz i ován.
Pulovice - Z stane zachován charakter pro trvalé bydlení, pop ípad  do asné ubytování. Umo nit dopln ní

sídla rodinnými domy a plochami pro sport a rekreaci (formou rekrea ních chalup). Pro budoucí výstavbu je mo no
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vyu ít nezastav né zahrady. Nov  bude e ena celá koncepce sídla, hlavn  vzhledem ke zlep ení dopravy. Nové
plochy pro rodinné domy budou e eny v severní ásti sídla. Nové plochy pro zástavbu budou navazovat na sou asn
zastav né území.

Ve v ech katastrálních územích e it rozvoj agroturistiky.
Návrh ÚP e í funk ní vyu ití celého správního území a stanovuje zásady jeho organizace. Dále e í

zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot v území. P itom v ak jsou respektovány
celospole enské po adavky, stávající struktura osídlení, rozmíst ní základních fond  a funk ní vyu ití území. D raz
je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.

Urbanistická koncepce vychází ze sou asného historicky vzniklého stavu. Nová zástavba bude korespondovat
se stávající zástavbou jak v hmotovém, tak i v architektonickém ztvárn ní.

A.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Urbanistická koncepce vychází ze sou asného historicky vzniklého stavu a respektuje charakter jednotlivých

sídel. Rovn  charakter vesnických obydlí, jejich hmotové len ní a m ítko by m lo být vzorem pro nové objekty. V
sídlech budou navr eny plochy pro souvislý a harmonický  rozvoj.

Návrh ÚP respektuje p írodní podmínky správního území obce emnice.
Návrh ÚP respektuje zvlá t  chrán ná území a jejich ochranná pásma, stávající vodní plochy a vzrostlou

zele , které vytvá í významné hodnoty z hlediska ivotního prost edí.
Nov  navr eným e ením územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot

území.
  Návrhy nových objekt  budou z hlediska vazby na stávající dominanty posuzovány tak, aby nenaru ovaly
jejich celkov  dominantní p sobení v rámci okolí.

V návrhu p estaveb a p ístaveb jednotlivých dom  bude respektován urbanistický a hmotový charakter okolní
zástavby.

A.2.2.1. Ochrana kulturních památek
V rámci návrhu ÚP není navr ena ádná nová stavba k památkové ochran .

A.3. Urbanistická koncepce, v etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s
rozdílným zp sobem vyu ití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen

A.3.1. Návrh urbanistické koncepce
 Urbanistická koncepce rozvoje e ených sídel sleduje zalo ené historické trendy, reaguje na nové podmínky
spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad  ve funk ním uspo ádání klade d raz na
vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí v území.

Návrh urbanistické koncepce zachovává relativní ucelenost sídel. Urbanistické e ení preferuje kvalitativní
zlep ení ivota obyvatel a zlep ování slu eb za p edpokladu dal ího nár stu jejich po tu.

Návrh po ítá s rozvojem v ji  zastav ných územích. Tomuto trendu také odpovídá návrh ploch pro sou asné
pr myslové a zem d lské areály, kde jsou vyu ity stávající prostorové mo nosti scelením a intenzifikací.

Z hlediska obecn j í urbanistické koncepce je návrh koncipován v rámci p irozených hranic sídel.
Hlavním urbanistickým cílem bylo vymezit a scelit zastavitelné území sídel a zkoordinovat investi ní zájmy.
Hlavním urbanistickým cílem bylo zajistit ochranu p írodních a kulturních hodnot a najít nové vyu ití pro

nevyu ité území.

A.3.1.1. emnice
Obytnou zónu tvo í centrální náves. Plocha návsi je ponechána jako sídelní zele . Plochy v jádru sídla jsou

za azeny do funk ního smí eného vyu ití vesnického typu, na n  navazují na západ , severu a východ  plochy
bydlení vesnického. Tato výstavba je situována v náhorní poloze v i obci a uplat uje se v dálkových pohledech.

Závod pro zpracování masa s chladírnou na jihu obce je ponechán v plo e pro výrobu drobnou.
Ob anská vybavenost bude zahrnuta do jiných ploch umo ujících tuto funkci, pouze mimo vlastní jádro obce

je situována budova mate ské koly se zastávkou hromadné dopravy na k i ovatce cest III. t ídy Dubina - Sedle ko.
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P i této komunikaci je rovn  n kolik osam lých rodinných dom , obytný d m a n kolik chat. Na severním okraji je
ponechán zem d lský areál. Tyto plochy jsou ponechány stávajícímu vyu ití.

A.3.1.2. Lokalita Beraní dv r
Stávající zástavba je ur ena pro trvalé bydlení. Nov  navr ené plochy jsou zejména na jihu a severu obce.

Celé zastavitelné území je zahrnuto do bydlení vesnického.
V návrhu se po ítá s vybaveností pouze v rámci ploch bydlení vesnického.

A.3.1.3. Lokalita U Mostu
Stávající zástavba je p evá n  ur ena pro trvalé bydlení, malá  ást pro smí eného vyu ití vesnického typu.

Osada je návrhem roz í ena jihozápadním sm rem v plo e bydlení vesnického.
Je zde navr eno nové p emost ní Oh e náhradou za stávající nevyhovující p emost ní s d ev nou mostovkou

v ocelových profilech. Tento most navazuje na komunikaci II.t ídy 222 K.Vary  Kyselka a je d le itý pro obsluhu
obce Pulovice a chatové objekty podél Oh e.

V této lokalit  je návrh omezen záplavovým územím Oh e a negativními dopady z komunikace II/222.

Chatová  kolonie na jihozápadním sva itém b ehu Oh e jsou ponechány stávajícímu vyu ití s cílem je
funk n  omezit na plochu pro individuální rekreaci. Nové plochy nebo roz í ení jsou navr eny, pouze minimáln .
Nová výstavba m e být dále navrhována pouze v rámci stávajících ploch.

A.3.1.4. Dubina
P vodní historické jádro obce je ponecháno v plo e pro smí ené vyu ití vesnického typu. Nov  navr ená

výstavba navazuje na stávající trendy rozvoje sídla - ulicová zástavbu údolím Dubinského a Lu inského potoka a má
charakter vesnického bydlení.

N které plochy vybavenosti (prodejna smí eného zbo í, hostinec a penzion) jsou ponechány svému
stávajícímu vyu ití  jsou zahrnuty do ploch ob anské vybavenosti. ást ploch (obecní ú ad) byla za azena mezi
smí ené vesnického plochy.

Bývalá zahrádká ská kolonie na severozápadním svahu p i komunikaci II/222 je dle stavu zahrnuta do ploch
rekreace - pro rodinnou rekreaci a plochy p i cest  k hájovn  jsou navr eny k funk nímu vyu ití vesnického bydlení.

V území podél Dubinského potoka je respektována jeho krajinná hodnota a jsou zde navr eny plochy sídelní
zelen  a stávající rekrea ní plochy.

V sídle Dubina je návrh omezen, vedením produktovodu epro a negativními dopady ze silnice II/222
Karlovy Vary  Kyselka.

Nad Dubinou (v západní ásti) se nachází zaniklá cihelna, která je navr ena pro smí ené vyu ití vesnického
typu. V blízkosti je navr eno roz í ení stávajícího bydlení.

A.3.1.5. Sedle ko
Obytné zóna centrální polouzav ené návsi je za azena do smí eného vesnického bydlení. Zbytek

bezprost edn  navazujících ploch je za azen do plochy vesnického bydlení. ást s bytovými domy je ve stávajícím
stavu za azena do bydlení m stského, jemu  spí e svým charakterem odpovídá. Nová výstavba rodinnými domy je
navr ena p evá n  na jihu a východ  obce.

Zem d lský areál na severozápadním okraji je v návrhu ponechán a v západním sm ru od obce je roz í en.
Areál je v návrhu od obytné zástavby odd len plochou zahrádká ských osad, aby byly eliminovány negativní vlivy
vznikající z jeho provozu.

Sídelní zele  tvo í p edev ím rozsáhlá plocha návsi, v návrhu je t eba po ítat s její kultivací.

A.3.1.6. Muzikov
Ve kerá zástavba je situována podél komunikace. Návrh sceluje stávající a nov  navr ené plochy do

zastavitelného území ve funk ní plo e vesnického bydlení.
 V této lokalit  je návrh omezen záplavovým územím Oh e a negativními dopady z komunikace II/222.
Situování v ech nov  navrhovaných stavebních objekt , komunikací a stavebních úprav bude provedeno s ohledem
na stanovené záplavové území toku Oh e. Výstavbou v záplavovém území nesmí dojít ke zhor ení odtokových
pom r , ani vznikat bezodtoková místa.

V objektech nebo komunikacích bude e ena ochrana nov  navrhované výstavby p ed hlukem z komunikace
Karlovy Vary - Kyselka.
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A.3.1.7. Pulovice
V t ina území je navr ena v plo e bydlení se specifickým vyu itím, ást zástavby je v plo e smí eného vyu ití

vesnického typu.
Novostavby jsou v návrhu ÚP navr eny v severní a západní ásti sídla.
V návrhu se po ítá s vybaveností pouze v rámci navr ených funk ních ploch, tj. bydlení vesnické a smí ené

vyu ití vesnického.
Stávající zem d lský areál na severovýchodním okraji Pulovic je v návrhu ponechán.
Sou ástí návrhu je i rekonstrukce stávajících místních a obslu ných komunikací v sídle, které jsou ve velmi

patném stavu.

A.3.2. Návrh jednotlivých funk ních slo ek sídla
Ve v ech funk ních územích budou respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  e ení p ístupu do t chto staveb, po adavk  na komunikace,
konstrukce a za ízení.

A.3.2.1. Bydlení
Hlavní rozvíjející se funkcí v e eném území je a nadále bude bydlení. Nov  jsou v e ených obcích a

lokalitách navr eny p evá n  plochy pro bydlení.
Stávající i nová zástavba je e ena tak, aby bylo dosa eno kvalitního obytného prost edí.

A.3.2.2. Ob anská vybavenost
V rámci návrhu územního plánu emnice je e ena stabilizace n kterých ploch ob anské vybavenosti.
Návrh územního plánu ne e í v sídlech nové plochy ob anského vybavení (sport).
V územním plánu se na úseku zdravotnictví nepo ítá s významným rozvojem. Drobná za ízení a ordinace

mohou být e ena v rámci ploch smí ených obytných a ploch bydlení ve v ech sídlech.
Na úseku obchodu budou nová za ízení realizována dle zájmu investor . Drobná za ízení maloobchodu a

slu eb jsou uva ována v rámci p estaveb dom . Obchodní vybavenost je umo n na ve smí ených zónách stejn  tak
v plochách ob anského vybavení.

Ob anská vybavenost se zam ením na sport je p ípustná ve v ech plochách  s obytnou funkcí (nap . plochách
pro bydlení i ve smí ených plochách). Územní plán e í novou plochu pro sport v obci Dubina.

A.3.2.3. Výroba a sklady
Návrh po ítá se zachováním stávajících výrobních a skladovacích areál . V sídle Sedle ko a Pulovice jsou

v návaznosti na stávající plochy výroby navr eny nové plochy pro rozvoj.
Objekty drobné výroby je v územním plánu mo no e it v rámci k tomu ur ených ploch s rozdílným

zp sobem vyu ití (nap . plochy smí ené obytné - venkovské). Proto e jsou tyto objekty navr eny v plochách
ur ených p evá n  pro bydlení, v dy se bude jednat pouze o taková za ízení, která jsou slu itelná s ideou sídla jako
centra bydlení a o provozy, jen  nemají negativní vliv na ivotní prost edí.
 Ve v ech lokalitách se po ítá s podstatnou rolí zelen , která bude vymezovat jednotlivé areály, bude
formována jako doprovodná alejová zele  p i komunikacích a bude zárove  vytvá et klidové plochy v rámci
jednotlivých areál .

A.3.2.4. Rekreace
Návrh po ítá se zachováním stávajících ploch rekreace.
Tvo í ji plochy zahrádek, zahrádká ských osad a chatových osad. Nové plochy se nenavrhují pouze jako

dopln ní stávajících.
Pro cyklistickou dopravu stabilizuje územní plán stávající cyklotrasy a sí  cest v krajin  a dopl uje cyklotrasu

vedoucí podél Oh e.

A.3.2.5. Obyvatelstvo a bytový fond
 Návrh ploch pro bydlení bude slou it jako vyty ení mo ností sídel v oblasti usm r ování investic a pro volbu
postupu v konkrétních p ípadech zájmu investor  a vývoje sídel obecn . Pro stanovení po tu obyvatel se po ítá
s orienta ní zabydleností v rodinných domech (v etn  dvoubytových) 3,0 os./byt. Z hlediska formy se po ítá hlavn
s výstavbou rodinných domk  a rekrea ních chalup.
 V oblasti zam stnanosti vytvá í územní plán podmínky pro nár st po tu pracovních p íle itostí, p edev ím
návrhem nových aktivit ve sfé e slu eb a výroby.
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 Návrh nových lokalit pro výstavbu rodinných dom
 celkem  zastavitelných ploch  10,964 ha

celkem  p estavbových ploch   7,451  ha
to je     697 obyvatel

Vývoj po tu obyvatel:
Se zvý ením po tu obyvatel v e eném území se po ítá p edev ím z d vod  dosa itelnosti a dopravní

dostupnosti Karlových Var . Byl navr en dostatek ploch pro bydlení, proto e se p edpokládá zvý ení po tu
stávajících objekt , které za nou být u ívány jako druhé bydlení pop . individuální rekreaci. S významným rozvojem
chatových osad se v návrhu neuva uje.

Zám rn  je navr eno více ploch pro bydlení z d vodu mo nosti variantního umíst ní a rozvoje jednotlivých
sídel, dále byly do návrhu promítnuty p ipomínky z projednání a investi ní zám r r zných subjekt . Je t eba
zd raznit, e soudobý po et obyvatel je zkreslen návrhem funk ního vyu ití ploch, které ve smí ených územích a p i
rekonstrukci center sídel po ítá i s individuální rekreací.

Po et obyvatel se v návrhovém období zvy uje cca o 697. P i realizaci tohoto návrhu bude ve správním
území obce emnice celkem cca 1185 obyvatel.

A.3.3. Zásady vytvá ení území z hlediska urbánního typu
Územní plán lení e ené území na:

a) zastav ná území

b) plochy p estavby

c) zastavitelné plochy

d) nezastav ná území

A.3.3.1. Zastav ná území
Zastav ným územím se rozumí jedno nebo více odd lených zastav ných území (vyzna ených v grafické

p íloze A.1. - Výkres základního len ní území, A.2.- Hlavní výkres, A.3. - Koncepce dopravní a technické
infrastruktury).

Zastav né území je území, ve kterém se struktura zastav ní a funk ní vyu ití m ní pouze áste n  nebo se
nem ní.

A.3.3.2. Plochy p estavby
Plochami p estavby se rozumí plochy v zastav ném územím, kde se m ní funk ním vyu ití a charakter území

(vyzna ených v grafické p íloze A.1. - Výkres základního len ní území, A.2.- Hlavní výkres, A.3. - Koncepce
dopravní a technické infrastruktury).

Plochy p estavby jsou územním plánem vymezené plochy, ve kterých dojde ke zm n  stávající zástavby, k
obnov  nebo op tovnému vyu ití znehodnoceného území.

A.3.3.3. Zastavitelné plochy
Zastavitelnými plochami se rozumí plochy nezastav né, av ak k zastav ní ur ené touto územn  plánovací

dokumentací, které jsou vymezeny hranicí zastavitelné plochy (vyzna ených v grafické p íloze A.1. - Výkres
základního len ní území, A.2.- Hlavní výkres, A.3. - Koncepce dopravní a technické infrastruktury). Jsou to vhodné
plochy k zastav ní ur ené pro rozvoj urbanizovaného území.

Zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezené plochy, ve kterých dojde k podstatné zm n  ve funk ním
vyu ití pozemk  a ke zm n  charakteru území.

A.3.3.4. Nezastav ná území
Nezastav ným územím jsou zejména pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, zem d lský p dní fond, ochranná

pásma a chrán ná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy,
nezastavitelné ásti pozemk , pop ípad  parcel a ostatní ásti správního území obce, o nich  to výslovn  stanoví
platná územn  plánovací dokumentace.
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A.3.4. P ehled ploch p estavby
Plochy p estavby vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. - Výkres základního len ní území.

Územní plán vymezuje tyto plochy p estavby:
íslo

plochy
Katastrální
území

Kód
katastr.
území

Vým ra
(ha)

Vyu ití Poznámka

P1 Pulovice 762296 0,071 BX  plochy bydlení - se
specifickým vyu itím

sever sídla Pulovice

P2 Pulovice 762296 0,904 SV  plochy smí ené obytné -
venkovské, DS  plochy
dopravní infrastruktury -
silni ní

východ sídla Pulovice

P3 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,244 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

severovýchod lokality
Muzikov

P4 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,068 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

východ lokality Muzikov

P5 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,115 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

jihovýchod lokality
Muzikov

P6 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,364 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

sever lokality Muzikov

P7 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,118 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

západ lokality Muzikov

P8 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,075 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

jihozápad lokality
Muzikov

P9 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,111 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

jihozápad lokality
Muzikov

P10 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,174 VX  plochy výroby a
skladování - se specifickým
vyu itím

západ sídla Sedle ko

P11 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,096 VD  plochy výroby a
skladování - drobná a emeslná
výroba

západ sídla Sedle ko

P12 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,017 DS  plochy dopravní
infrastruktury - silni ní

severozápad sídla
Sedle ko

P13 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,670 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

západ sídla Sedle ko

P14 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,274 SV  plochy smí ené obytné -
venkovské

jihozápad sídla Sedle ko

P15 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,138 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

st ed sídla Sedle ko

P16 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,184 SV  plochy smí ené obytné -
venkovské

st ed sídla Sedle ko

P17 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,150 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

st ed sídla Sedle ko

P18 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,211 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

st ed sídla Sedle ko
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íslo
plochy

Katastrální
území

Kód
katastr.
území

Vým ra
(ha)

Vyu ití Poznámka

P19 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,207 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

východ sídla Sedle ko

P20 Sedle ko
u Karlových Var

762300 0,068 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

severovýchod sídla
Sedle ko

P21 emnice 762318 0,249 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

jih lokality U Mostu

P22 emnice 762318 0,026 RZ  plochy rekreace -
zahrádkové osady

sever sídla emnice

P23 emnice 762318 0,149 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

sever sídla emnice

P24 emnice 762318 0,476 SV  plochy smí ené obytné -
venkovské

jih sídla emnice

P25 emnice 762318 0,189 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

severovýchod sídla
emnice

P26 emnice 762318 0,084 SV  plochy smí ené obytné -
venkovské

severovýchod sídla
Dubina

P27 emnice 762318 0,216 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

sever sídla Dubina

P28 emnice 762318 0,097 ZP  plochy zelen  - p írodního
charakteru

sever sídla Dubina

P29 emnice 762318 0,089 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

severozápad sídla
Dubina

P30 emnice 762318 0,158 ZP  plochy zelen  - p írodního
charakteru

západ sídla Dubina

P31 emnice 762318 0,036 DS  plochy dopravní
infrastruktury - silni ní

západ sídla Dubina

P32 emnice 762318 0,584 SV  plochy smí ené obytné -
venkovské

západ sídla Dubina

P33 emnice 762318 0,127 OS  plochy ob anského
vybavení - t lovýchovná a
sportovní za ízení

st ed sídla Dubina

P34 emnice 762318 0,161 ZP  plochy zelen  - p írodního
charakteru

jihozápad sídla Dubina

P35 emnice 762318 0,001 ZP  plochy zelen  - p írodního
charakteru

jihozápad sídla Dubina

P36 emnice 762318 0,445 BV  plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské

jih sídla Dubina

P37 emnice 762318 0,105 DS  plochy dopravní
infrastruktury - silni ní

jih sídla Dubina

Celkem 7,451
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A.3.5. P ehled zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. - Výkres základního len ní území.

Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
íslo

plochy
Katastrální
území

Kód
katastr.
území

Vým ra
(ha)

Vyu ití Poznámka

Z1 Pulovice 762296 1,168 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské, BX  plochy
bydlení - se specifickým vyu itím, DS 
plochy dopravní infrastruktury -
silni ní

sever sídla Pulovice

Z2 Pulovice 762296 0,699 BX  plochy bydlení - se specifickým
vyu itím, DS  plochy dopravní
infrastruktury - silni ní

západ sídla Pulovice

Z3 Pulovice 762296 0,141 TI  plochy technické infrastruktury -
in enýrské sít , DS  plochy dopravní
infrastruktury - silni ní

jih sídla Pulovice

Z4 Pulovice 762296 0,186 SV  plochy smí ené obytné -
venkovské

jih sídla Pulovice

Z5 Pulovice 762296 0,212 VZ  plochy výroby a skladování -
zem d lská výroba

jihovýchod sídla
Pulovice

Z6 Pulovice

emnice

762296

762318

0,032 DS  plochy dopravní infrastruktury -
silni ní

chatová  kolonie
severozápadn  od
lokality U Mostu

Z7 Sedle ko
u Karlových
Var

762300 0,077 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské

jihozápad lokality
Muzikov

Z8 Sedle ko
u Karlových
Var

762300 0,709 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské, TI  plochy
technické infrastruktury - in enýrské
sít , DS  plochy dopravní
infrastruktury - silni ní

západ lokality
Muzikov

Z9 emnice 762318 0,266 RI  plochy rekreace -  plochy staveb
pro rodinnou rekreaci

chatová  kolonie
severovýchodn  od
lokality U Mostu

Z10 Pulovice 762296 0,120 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské,  DS  plochy
dopravní infrastruktury - silni ní

severovýchod
e eného území

Z11 emnice 762318 0,240 RI  plochy rekreace -  plochy staveb
pro rodinnou rekreaci

chatová  kolonie
severovýchodn  od
lokality U Mostu

Z12 emnice 762318 0,034 DS  plochy dopravní infrastruktury -
silni ní

chatová  kolonie
severovýchodn  od
lokality U Mostu

Z13 emnice 762318 0,613 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské,  DS  plochy
dopravní infrastruktury - silni ní

severozápad sídla
Dubina

Z14 emnice 762318 0,368 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské,  DS  plochy
dopravní infrastruktury - silni ní

západ sídla Dubina
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íslo
plochy

Katastrální
území

Kód
katastr.
území

Vým ra
(ha)

Vyu ití Poznámka

Z15 emnice 762318 0,181 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské,  DS  plochy
dopravní infrastruktury - silni ní

Severozápadn  od
sídla emnice

Z16 Sedle ko
u Karlových
Var

762300 2,178 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské,  DS  plochy
dopravní infrastruktury - silni ní

severovýchod sídla
Sedle ko

Z17 Sedle ko
u Karlových
Var

762300 0,319 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské,  DS  plochy
dopravní infrastruktury - silni ní

jih sídla Sedle ko

Z18 emnice 762318 0,132 TI  plochy technické infrastruktury -
in enýrské sít

severovýchodn  od
sídla emnice

Z19 emnice 762318 0,507 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské

východ sídla emnice

Z20 emnice 762318 0,256 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské

jihovýchod sídla
emnice

Z21 emnice 762318 0,165 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské

severozápad lokality
Beraní dv r

Z22 emnice 762318 0,448 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské, TI  plochy
technické infrastruktury - in enýrské
sít ,

sever lokality Beraní
dv r

Z23 emnice 762318 2,177 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské

jih lokality Beraní
dv r

Z24 emnice 762318 0,098 TI  plochy technické infrastruktury -
in enýrské sít , DS  plochy dopravní
infrastruktury - silni ní

východ lokality
Beraní dv r

Z25 emnice 762318 0,181 BV  plochy bydlení - v rodinných
domech - venkovské

jih sídla Dubina

Celkem 10,964

A.3.6. Systém sídelní zelen
Systém sídelní zelen  tvo í p edev ím plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  (ZV) a plochy zelen  -

p írodního charakteru (ZP).
Zastav ní ploch kvalitní neve ejné zelen  nebo ve ejné zelen , která je zahrnuta do zastavitelných ploch, je

nep ípustné.

A.3.6.1. Zele
Návrh e ení zelen  v rámci územního plánu emnice vychází z následujících zásad:

§ Stávající plochy zelen  z stávají v maximální mo né mí e zachovány
§ Zele  ve v ech formách jednou z nejd le it j ích funk ních ploch, vymezených územním plánem
§ Stávající plochy zelen  jsou kvantitativn  posíleny (dopln ní o nov  navr enou zele ), i kvalitativn

zhodnoceny (plo n  nebo funk n )
§ Zele  sídelních útvar  je napojena na plochy územního systému ekologické stability a krajinnou zele
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Alejová zele
V e eném území je nutné sázet alejovou zele , která zaji uje p edev ím ochrannou funkci (hluková bariera),

esteticko izola ní funkci (podél stávajících i navrhovaných výrobních provoz ) a p edev ím bioklimatickou funkci
obytného prost edí.

Alejovou zele  je nutno zachovat a umis ovat p edev ím na p íjezdových komunikacích, ale i podél
komunikací v obytném území.

Pro zalo ení a údr bu alejové zelen  se navrhují následující obecné principy:
§ zele  u hlavních komunikací vytvo it z ke , hust  zapojených, doplnit ji vzrostlými d evinami
§ v místech kolize obytné zóny s hlukovými pom ry komunikací pou ít d eviny ve form  alejového porostu, p i

výrazn j ích st etech vybudovat protihlukové valy, dopln né zelení
§ ochrannou zele  výrobních provoz  zalo it tak, aby základem byl ke ový porost, nejlépe stálezelených ke ,

optické krytí ze vzdálen j ích míst zajistit jehli nany, dopln nými místn  listná i
§ bioklimatickou funkci obytného a rekrea ního prost edí zd raznit vyu itím vzrostlých d evin (p evá n

listnatých) za p edpokladu posouzení alergenního p sobení

Plochy sídelní zelen
Tvo í p edev ím rozsáhlé plochy návsí a p edzahrádek vesnických obydlí, nezastav né plochy kolem vodote í

v sídlech a dále ostatní zelené plochy v sídlech. Tato zele  je v návrhu respektována a ponechána p edev ím pro její
sídlotvornou funkci.

P i úprav  a zakládání nových ploch sídelní zelen  v centrech se navrhuje:
§ vytvá et ucelené trávníkové plochy, net í t né ne ádoucími prvky. Výsadby d evin a okrasných k ovin

provád t do kompaktních, zapojených porost  (úsp ný vývoj rostlin, racionální údr ba, výrazn j í hmotové
uplatn ní v kompozici), k vy í estetické kvalit  prost edí na vhodných místech pou ít solitéry

§ v centrech vyu ít a zd raznit vodní prvek

A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování,
vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení
podmínek pro jejich vyu ití
Územní plán vymezuje plochy ve ejné infrastruktury. Tyto plochy je mo no v územním ízení, na základ

podrobn j í dokumentace, up esnit dle místních podmínek a dle normových hodnot.
Koncepce ve ejné infrastruktury je e ena ve výkresové ásti (A.3., A.4.) územního plánu emnice.

V grafické ásti územního plánu je u vyzna ených in enýrských a dopravních sítí vymezena osa, od které je
mo no e it p esnou trasu:
§ u dopravních sítí - v rozmezí vyzna ené plochy nebo koridoru dopravní infrastruktury
§ u koridoru technické infrastruktury - v rozmezí vyzna eného koridoru
§ u in enýrských sítí vedených ve stávajících nebo navr ených plochách dopravy - v rozmezí plochy dopravní

infrastruktury

A.4.1. Koncepce dopravy
A.4.1.1. Automobilová doprava

ir í vztahy
Charakteristickým rysem je p evládající doprava tranzitní nad dopravou cílovou, která se projevuje zejména

na komunikaci II/222 Karlovy Vary  Kyselka. V nov  navr ených lokalitách podél této komunikace musí být
provedena protihluková opat ení.

Územní plán navrhuje v e eném území tyto stavby na silni ní síti:
§ Vedení silnic III.t ídy z stává v e eném území nezm n no - pouze dochází k drobnému posunu komunikace

III. t ídy (III/22214 ) v lokalit  U Mostu - kde je e en nový most p es Oh i
§ Návrh e í dopln ní a propojení sít  místních obslu ných komunikací.
§ Návrh e í sí  ú elových (zem d lských) komunikací.
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Dopravní koridory nadmístního významu
Do územního plánu byl zapracován pr hledný dopravní koridor CD1 nadmístního významu - koridor je

vymezen pro umíst ní mostu p es Oh i pro komunikaci III/22214. Koridor se nachází ve st ední ásti e eného
území v lokalit  U Mostu.

V koridorech jsou zakázány zm ny v území a povolování staveb, které by stanovené vyu ití znemo nily,
ztí ily nebo ekonomicky znevýhodnily.

Podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které jsou v koridorech vymezeny, se neuplatní, pokud
by toto vyu ití znemo nilo, ztí ilo nebo ekonomicky znevýhodnilo vyu ití koridor  pro danou stavbu dopravní
infrastruktury.

Po zapo etí u ívání dokon ené stavby, pro kterou je koridor ur en, nemusí prob hnout zm na územního
plánu. Uplatní se podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které byly vymezeny v rámci koridoru, s
tím, e je t eba zohlednit novou stavbu v území a její ochranná pásma jako limit.

Do územního plánu byl zapracován pr hledný dopravní koridor CD3 nadmístního významu - koridor je
vymezen pro umíst ní cyklostezky Oh e. Koridor zasahuje st ední ást e eného území podél b ehu Oh e.

V koridorech jsou zakázány zm ny v území a povolování staveb, které by stanovené vyu ití znemo nily,
ztí ily nebo ekonomicky znevýhodnily.

Podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které jsou v koridorech vymezeny, se neuplatní, pokud
by toto vyu ití znemo nilo, ztí ilo nebo ekonomicky znevýhodnilo vyu ití koridor  pro danou stavbu dopravní
infrastruktury.

Po zapo etí u ívání dokon ené stavby, pro kterou je koridor ur en, nemusí prob hnout zm na územního
plánu. Uplatní se podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které byly vymezeny v rámci koridoru, s
tím, e je t eba zohlednit novou stavbu v území a její ochranná pásma jako limit.

Do územního plánu byl zapracován pr hledný dopravní koridor CD4 nadmístního významu - koridor je
vymezen pro most p es Oh i pro p í a cyklisty. Koridor je ve východní ásti e eného území (Dubina) p es eku
Oh i.

V koridorech jsou zakázány zm ny v území a povolování staveb, které by stanovené vyu ití znemo nily,
ztí ily nebo ekonomicky znevýhodnily.

Podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které jsou v koridorech vymezeny, se neuplatní, pokud
by toto vyu ití znemo nilo, ztí ilo nebo ekonomicky znevýhodnilo vyu ití koridor  pro danou stavbu dopravní
infrastruktury.

Po zapo etí u ívání dokon ené stavby, pro kterou je koridor ur en, nemusí prob hnout zm na územního
plánu. Uplatní se podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které byly vymezeny v rámci koridoru, s
tím, e je t eba zohlednit novou stavbu v území a její ochranná pásma jako limit.

Dopravní koridory místního významu
Do územního plánu byl zapracován pr hledný dopravní koridor CD2 místního významu - koridor je vymezen

pro umíst ní nové obslu né komunikace - nový most (III/22214) - obslu ná komunikace (U Mostu - emnice).
Koridor zasahuje st ední ást e eného území v lokalit  U Mostu.

V koridorech jsou zakázány zm ny v území a povolování staveb, které by stanovené vyu ití znemo nily,
ztí ily nebo ekonomicky znevýhodnily.

Podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které jsou v koridorech vymezeny, se neuplatní, pokud
by toto vyu ití znemo nilo, ztí ilo nebo ekonomicky znevýhodnilo vyu ití koridor  pro danou stavbu dopravní
infrastruktury.

Po zapo etí u ívání dokon ené stavby, pro kterou je koridor ur en, nemusí prob hnout zm na územního
plánu. Uplatní se podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které byly vymezeny v rámci koridoru, s
tím, e je t eba zohlednit novou stavbu v území a její ochranná pásma jako limit.

Do územního plánu byl zapracován pr hledný dopravní koridor CD5 místního významu - koridor je vymezen
pro umíst ní nového mostu pro p í p es Dubinský potok. Koridor zasahuje pouze malou ást e eného území v sídle
Dubina.

V koridorech jsou zakázány zm ny v území a povolování staveb, které by stanovené vyu ití znemo nily,
ztí ily nebo ekonomicky znevýhodnily.

Podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které jsou v koridorech vymezeny, se neuplatní, pokud
by toto vyu ití znemo nilo, ztí ilo nebo ekonomicky znevýhodnilo vyu ití koridor  pro danou stavbu dopravní
infrastruktury.
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Po zapo etí u ívání dokon ené stavby, pro kterou je koridor ur en, nemusí prob hnout zm na územního
plánu. Uplatní se podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které byly vymezeny v rámci koridoru, s
tím, e je t eba zohlednit novou stavbu v území a její ochranná pásma jako limit.

Do územního plánu byl zapracován pr hledný dopravní koridor CD6 místního významu - koridor je vymezen
pro umíst ní nové obslu né komunikace - Dubina - Beraní Dv r. Koridor se nachází v jihovýchodní ásti e eného
území.

V koridorech jsou zakázány zm ny v území a povolování staveb, které by stanovené vyu ití znemo nily,
ztí ily nebo ekonomicky znevýhodnily.

Podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které jsou v koridorech vymezeny, se neuplatní, pokud
by toto vyu ití znemo nilo, ztí ilo nebo ekonomicky znevýhodnilo vyu ití koridor  pro danou stavbu dopravní
infrastruktury.

Po zapo etí u ívání dokon ené stavby, pro kterou je koridor ur en, nemusí prob hnout zm na územního
plánu. Uplatní se podmínky vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, které byly vymezeny v rámci koridoru, s
tím, e je t eba zohlednit novou stavbu v území a její ochranná pásma jako limit.

Zásady dopravního e ení
Za dané situace e í návrh dopravy problémy charakterizované v rozboru dopravy a dal í budoucí pot eby.

Doprava je d le itou sou ástí ivota v sídlech a podmi ují jejich rozvoj. V echny komunikace musí být navrhovány
podle moderních zásad: musí p enést po adované objemy automobilové dopravy, ale sou asn  musí p sobit esteticky
a zaru it p im ené ádoucí zklidn ní automobilového provozu v prost edí sídel.

Ve v ech funk ních územích budou d sledn  respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  e ení p ístupu do t chto staveb, po adavk  na
komunikace, konstrukce a za ízení.

Komunika ní sí  v sídlech
Koncep ní p ístup uplatn ný p i e ení dopravní ásti územního plánu v zásad  ponechává stávající

komunika ní skelet. Ve v ech zastav ných územích mohou být e eny komunikace (v podrobn j ích navazujících
projektových dokumentacích). Ve výkresové ásti jsou vyzna eny významné stávající a navr ené komunikace.

Koncep ní p ístup uplatn ný p i e ení dopravní ásti územního plánu ponechává stávající komunika ní
skelet.

Jednotlivé závady jsou e eny následujícím zp sobem:
§ Nespln né po adavky SN  jakékoliv stavební úpravy stávajících k i ovatek a komunikací musí spl ovat

po adavky platných p edpis .
§ technický stav komunikací  jsou navr eny opravy technického stavu vozovek.

emnice
§ obslu ná komunikace bude tvo it i nadále páte  komunika ního systému procházejícího zastav ným územím
§ styková k i ovatka s odbo ením sídla od kolky na komunikaci III/22212 - úprava rozhledových pom r
§ k i ovatka s odbo ením do sídla od Dubiny - úprava napojovacích parametr
§ úprava trasování a nivelety na obslu né komunikaci vedoucí p es náves

Dubina
§ obslu ná komunikace bude tvo it i nadále páte  komunika ního systému procházejícího zastav ným územím
§ úprava nivelety napojení obslu ných komunikací p i výjezdech od Dubinského potoka
§ vybudování výhyben na obslu né komunikaci podél Dubinského potoka
§ vybudování chodník  podél komunikace II/222
§ provést opat ení na zpomalení pr jezdné dopravy na komunikaci II/222 p i pr jezdu sídlem, nap .

zbudováním p echod , zú ením pr jezdného profilu
§ u nov  navr ených ploch provést protihluková opat ení, nap . zbudováním protihlukových zdí, terénních

úprav nebo úpravou stavebn  - technických parametr  navrhovaných staveb
§ vybudování nového mostu pro p í p es Dubinský potok

chatová osada
§ úprava napojení obslu né komunikace na III/22214
§ vybudování výhyben na obslu né komunikaci
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Beraní Dv r
§ vytvo ení obslu ných komunikací v nov  navr ených plochách pro bydlení

Sedle ko
§ silnice III/22212 bude tvo it i nadále páte  komunika ního systému procházejícího zastav ným územím
§ úprava stykových k i ovatek na návsi
§ úprava chodník  a p in na návsi

U mostu
§ u nov  navr ených ploch provést protihluková opat ení, nap . zbudováním protihlukových zdí, terénních

úprav nebo úpravou stavebn  - technických parametr  navrhovaných staveb
§ vybudování nového mostu p es Oh i v etn  související k i ovatky
§ napojení mostu na novou obslu nou komunikaci

Muzikov
§ vybudování chodník  podél komunikace II/222
§ provést opat ení na zpomalení pr jezdné dopravy na komunikaci II/222 p i pr jezdu sídlem, nap .

zbudováním p echod , zú ením pr jezdného profilu
§ u nov  navr ených ploch provést protihluková opat ení, nap . zbudováním protihlukových zdí, terénních

úprav nebo úpravou stavebn  - technických parametr  navrhovaných staveb

Pulovice
§ úprava stykové k i ovatky  napojení místní obslu né komunikace na silnici III/22214
§ úprava nivelety a rozhledových pom r  stykové k i ovatky
§ úprava nivelety na místní obslu né komunikaci p i výjezdu z obce
§ vytvo ení obslu ných komunikací v nov  navr ených plochách pro bydlení
§ vybudování obslu né komunikace

A.4.1.2. Nemotoristická doprava
P í doprava
Územím prochází sí  zna ených turistických tras, nové se nenavrhují.
V jednotlivých sídlech je t eba vycházet p edev ím z kultivace jejich center  návsí, pop . provést bezpe né

odd lení p í dopravy u frekventovaných komunikací (II/222). Stávající most p es eku Oh i v lokalit  U Mostu bude
ponechán pro p í a cyklistickou dopravu.

Cyklistická doprava
Systém cyklotras je dostate ný a bude dopln n pouze cyklotrasou vedoucí podél Oh e.

A.4.1.3. Doprava v klidu
Odstavování vozidel musí být zaji t no prioritn  v rámci vlastního pozemku stavby. Obecn  platí, e ka dý

investor je povinen zajistit parkování a odstavování vozidel vázaných na jím provozovanou funkci vlastními
prost edky. Investor je povinen p i p íprav  staveb respektovat platnou legislativu, která upravuje obecné technické
po adavky na výstavbu, v etn  pasá í souvisejících s e ením dopravy v klidu.

A.4.1.4. Hromadná doprava
Autobusová doprava
Umíst ní odjezdových stání z stává stávající. Autobusová doprava bude vyu ívána i nadále p edev ím k

dopravnímu napojení sídel se spádovými m sty (Karlovy Vary, Kyselka) a okolní obce. Budou technicky do e eny
autobusové zastávky.

elezni ní doprava
V návrhu se nepo ítá s vybudováním elezni ní trasy.
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A.4.2. Koncepce odkanalizování
Návrh odkanalizování v rámci ÚP stanovuje pouze hlavní koncep ní zásady.

Sedle ko
Návrh stokové sít
Rozsah stokové sít  a umíst ní OV je dáno p edev ím rozvojovým zám rem obce a polohou pozemk

ur ených k zástavb . Roz i ování stokové sít  bude provád no dle postupného odprodeje pozemk  a rozr stání obce.
S rozvojem obce musí být té  roz i ována technologie OV.

Zájmové území je odvodn no oddílnou kanalizací. Spla ková kanalizace je odvád na do OV. Stejným
sm rem je situována de ová kanalizace. Ta bude odvád t de ové vody do vodote e. Do té budou té  vypou t ny
p e i t né vody z OV. De ové vody lze likvidovat té  postupným vsakováním p ípadn  dal ím vyu itím 
zavla ováním.

Mno ství de ových vod
Proto e se jedná o zástavbu rodinnými domky izolovanými v zahradách je uva ován sou initel odtoku 0,3 p i

konfiguraci území  sva ité p i sklonu 1 a  5 %. Vydatnost návrhového de t  (p = 1, t = 15 min) je 120 l/s/ha.
Q =  x S x qs = 0,3 x 3,2 x 120 = 115,2 l/s
kde Q ..... je  pr tok srá kových vod (l/s)
  .....  - sou initel odtoku (odtokový sou initel)
 S .....  - plocha povodí stoky (ha)
 qs .....  - intenzita de t  doby trvání t (min) a periodicity p (l/s x ha)

Mno ství spla kových vod
Maximální pr tok spla kových vod z plochy:

Qmax = (Qp / 24) x kh = (36 510 / 24) x 4,4 = 6 693 l/h
kde Qp ..... je  pr m rný denní pr tok (l/den)
 kh .....  - sou initel maximální hodinové nerovnom rnosti

Stoka spla kové sít  oddílné soustavy se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového pr toku.

Beraní Dv r
Návrh stokové sít
Rozsah stokové sít  je dán p edev ím rozvojovým zám rem obce a polohou pozemk  ur ených k zástavb .

Roz i ování stokové sít  bude provád no dle postupného odprodeje pozemk  a rozr stání obce.
Zájmové území je odvodn no oddílnou kanalizací. Spla ková kanalizace bude roz í ena dle pokra ující

postupné zástavby. P e i t né vody budou odtékat do bezejmenné vodote e spole n  s de ovou vodou. De ové vody
lze likvidovat té  postupným vsakováním p ípadn  dal ím vyu itím  zavla ováním.

Mno ství de ových vod
Proto e se jedná o zástavbu rodinnými domky izolovanými v zahradách je uva ován sou initel odtoku 0,3 p i

konfiguraci území  sva ité p i sklonu 1 a  5 %. Vydatnost návrhového de t  (p = 1, t = 15 min) je 120 l/s/ha.
Q =  x S x qs = 0,3 x 1,9 x 120 = 68,4 l/s
kde Q ..... je  pr tok srá kových vod (l/s)
  .....  - sou initel odtoku (odtokový sou initel)
 S .....  - plocha povodí stoky (ha)
 qs .....  - intenzita de t  doby trvání t (min) a periodicity p (l/s x ha)

Mno ství spla kových vod
Maximální pr tok spla kových vod z plochy:

Qmax = (Qp / 24) x kh = (24 090 / 24) x 5,2 = 5 220 l/h
kde Qp ..... je  pr m rný denní pr tok (l/den)
 kh .....  - sou initel maximální hodinové nerovnom rnosti

Stoka spla kové sít  oddílné soustavy se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového pr toku.

emnice
Návrh stokové sít
Rozsah stokové sít  a umíst ní OV je dáno p edev ím rozvojovým zám rem obce a polohou pozemk

ur ených k zástavb . Výstavba a roz i ování stokové sít  oddílné bude provád no dle postupného odprodeje pozemk
a rozr stání obce. K i t ní spla kových vod bude slou it OV, která bude z ízena na severozápadním okraji obce
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s odtokem do vodote e do které budou té  odtékat vody de ové. De ové vody lze likvidovat té  postupným
vsakováním p ípadn  dal ím vyu itím  zavla ováním.

Mno ství de ových vod
Proto e se jedná o zástavbu rodinnými domky izolovanými v zahradách je uva ován sou initel odtoku 0,3 p i

konfiguraci území  sva ité p i sklonu 1 a  5 %. Vydatnost návrhového de t  (p = 1, t = 15 min) je 120 l/s/ha.
Q =  x S x qs = 0,3 x 2,4 x 120 = 86,4 l/s
kde Q ..... je  pr tok srá kových vod (l/s)
  .....  - sou initel odtoku (odtokový sou initel)
 S .....  - plocha povodí stoky (ha)
 qs .....  - intenzita de t  doby trvání t (min) a periodicity p (l/s x ha)

Mno ství spla kových vod
Maximální pr tok spla kových vod z plochy:

Qmax = (Qp / 24) x kh = (22 722 / 24) x 4,4 = 4 166 l/h
kde Qp ..... je  pr m rný denní pr tok (l/den)
 kh .....  - sou initel maximální hodinové nerovnom rnosti

Stoka spla kové sít  oddílné soustavy se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového pr toku.

Dubina
Návrh stokové sít
Rozsah stokové sít  je dán p edev ím rozvojovým zám rem obce a polohou pozemk  ur ených k zástavb .

Roz i ování stokové sít  bude provád no dle postupného odprodeje pozemk  a rozr stání obce.
Zájmové území bude odvodn no oddílnou kanalizací. Spla ková kanalizace bude roz i ována dle pokra ující

postupné zástavby. S postupující zástavbou musí být roz í en i provoz OV. De ové vody budou odvád ny do
vodote e protékající obcí p ípadn  budou likvidovány postupným vsakováním p ípadn  dal ím vyu itím 
zavla ováním.

V oblasti ur ené pro rekreaci budou pro jednotlivé nemovitosti z ízeny malé OV a p e i t né vody budou
spole n  s de ovými odvád ny do eky Oh e.

Mno ství de ových vod
Proto e se jedná o zástavbu rodinnými domky izolovanými v zahradách je uva ován sou initel odtoku 0,3 p i

konfiguraci území  sva ité p i sklonu 1 a  5 %. Vydatnost návrhového de t  (p = 1, t = 15 min) je 120 l/s/ha.
Q =  x S x qs = 0,3 x 5,0 x 120 = 180 l/s
kde Q ..... je  pr tok srá kových vod (l/s)
  .....  - sou initel odtoku (odtokový sou initel)
 S .....  - plocha povodí stoky (ha)
 qs .....  - intenzita de t  doby trvání t (min) a periodicity p (l/s x ha)

Mno ství spla kových vod
Maximální pr tok spla kových vod z plochy:

Qmax = (Qp / 24) x kh = (18 104 / 24) x 5,9 = 4 450 l/h
kde Qp ..... je  pr m rný denní pr tok (l/den)
 kh .....  - sou initel maximální hodinové nerovnom rnosti

Stoka spla kové sít  oddílné soustavy se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového pr toku.

Muzikov
Návrh stokové sít
Spla kové vody jednotlivých nemovitostí budou likvidovány samostatnými malými OV. P e i t né vody

spole n  s de ovými budou vypou t ny do eky Oh e. De ové vody lze likvidovat té  postupným vsakováním
p ípadn  dal ím vyu itím  zavla ováním.

Mno ství de ových vod
Proto e se jedná o zástavbu rodinnými domky izolovanými v zahradách je uva ován sou initel odtoku 0,3 p i

konfiguraci území  sva ité p i sklonu 1 a  5 %. Vydatnost návrhového de t  (p = 1, t = 15 min) je 120 l/s/ha.
Q =  x S x qs = 0,3 x 0,05 x 120 = 1,8 l/s
kde Q ..... je  pr tok srá kových vod (l/s)
  .....  - sou initel odtoku (odtokový sou initel)
 S .....  - plocha povodí stoky (ha)
 qs .....  - intenzita de t  doby trvání t (min) a periodicity p (l/s x ha)
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Mno ství spla kových vod
Maximální pr tok spla kových vod z plochy:

Qmax = (Qp / 24) x kh = (16 936 / 24) x 5,9 = 4 163 l/h
kde Qp ..... je  pr m rný denní pr tok (l/den)
 kh .....  - sou initel maximální hodinové nerovnom rnosti

Stoka spla kové sít  oddílné soustavy se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového pr toku.

Pulovice
Návrh stokové sít
Rozsah stokové sít  je dán p edev ím rozvojovým zám rem obce a polohou pozemk  ur ených k zástavb .

Roz i ování stokové sít  bude provád no dle postupného odprodeje pozemk  a rozr stání obce.
Zájmové území je odvodn no oddílnou kanalizací. Spla ková kanalizace bude roz i ována dle pokra ující

postupné zástavby. P e i t né vody budou odtékat do bezejmenné vodote e spole n  s de ovou vodou. De ové vody
lze likvidovat té  postupným vsakováním p ípadn  dal ím vyu itím  zavla ováním.

Mno ství de ových vod a dimenze stok
Proto e se jedná o zástavbu rodinnými domky izolovanými v zahradách je uva ován sou initel odtoku 0,3 p i

konfiguraci území  sva ité p i sklonu 1 a  5 %. Vydatnost návrhového de t  (p = 1, t = 15 min) je 120 l/s/ha.
Q =  x S x qs = 0,3 x 1,82 x 120 = 65,50 l/s
kde Q ..... je  pr tok srá kových vod (l/s)
  .....  - sou initel odtoku (odtokový sou initel)
 S .....  - plocha povodí stoky (ha)
 qs .....  - intenzita de t  doby trvání t (min) a periodicity p (l/s x ha)

Mno ství spla kových vod
Maximální pr tok spla kových vod z plochy:

Qmax = (Qp / 24) x kh = (16 936 / 24) x 5,2 = 3669 l/h
kde Qp ..... je  pr m rný denní pr tok (l/den)
 kh .....  - sou initel maximální hodinové nerovnom rnosti

Stoka spla kové sít  oddílné soustavy se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového pr toku.

A.4.3. Koncepce zásobování vodou
A.4.3.1. Vodní toky
V p ípad  Dubinského potoka je nutné ve výhledu po ítat s díl ími revitaliza ními opat eními a s dopln ním

b ehových porost . B ehové porosty budou rovn  dopln ny na vodote i v Sedle ku

A.4.3.2. Zásobování pitnou vodou
Návrh zásobování pitnou vodou vychází ze sou asného stavu vybudovaných sítí.

Sedle ko
Vodovod v sídle bude roz i ovány sou asn  s rozvojem obce a postupným prodejem pozemk .

Výpo et pot eby vody
Jako cílový stav byl ur en trojnásobek sou asného stavu stálých obyvatel, t.j. 235 obyvatel. Ve výpo tu není

uva ováno zásobování areálu bývalého státního statku, který má vlastní zdroj v etn  úpravny.

stálí obyvatelé
55 obyvatel x 126 l/os/d    6 930
cílový p ír stek obyvatel
180 obyvatel x 126 l/os/d    22 680
vybavenost obce do 1000 obyvatel
235 obyvatel x 20 l/os/d    4 700
chov koní
50 koní x 44 l/den     2 200
CELKEM      36 510 l/den = Qp
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Maximální denní pot eba vody:
Qm = Qp x kd = 36 510 x 1,5 = 54 765 l/den
Maximální hodinová pot eba vody:
Qh = Qm x kh x 1/12 = 54 765 x 1,8 x 1/12 = 8 215 l/h

Ro ní pot eba vody     13 326 m3

Akumulace
Umíst ní vodojemu je dáno polohou zdroj  a vý kovými pom ry.

Beraní Dv r
Vodovod bude roz i ovány sou asn  s rozvojem lokality a postupným prodejem pozemk .
Musí být posílen zdroj vody a vodovodní ad.

Výpo et pot eby vody
V obci se po ítá s bydlením a s rekreací.

stálí obyvatelé
15 obyvatel x 126 l/os/d    1 890
cílový p ír stek obyvatel
150 obyvatel x 126 l/os/d    18 900
vybavenost obce do 1000 obyvatel
165 obyvatel x 20 l/os/d    3 300
p ír stek rekreace
CELKEM      24 090 l/den = Qp

Maximální denní pot eba vody:
Qm = Qp x kd = 24 090 x 1,5 = 36 135 l/den

Maximální hodinová pot eba vody:
Qh = Qm x kh x 1/12 = 36 135 x 1,8 x 1/12 = 5 420 l/h

Ro ní pot eba vody     8 793 m3

emnice
Zásobovací ady
Vodovod bude roz i ován sou asn  s rozvojem obce a postupným prodejem pozemk . V pr myslové zón

budou mít jednotlivé subjekty samostatné zdroje vody.

Výpo et pot eby vody
Jako cílový stav byl ur en ty násobek sou asného stavu stálých obyvatel, t.j. 147 obyvatel.

stálí obyvatelé
27 obyvatel x 126 l/os/d    3 402
cílový p ír stek obyvatel
130 obyvatel x 126 l/os/d    16 380
vybavenost obce do 1000 obyvatel
147 obyvatel x 20 l/os/d    2 940
CELKEM      22 722 l/den = Qp

Maximální denní pot eba vody:
Qm = Qp x kd = 22 722 x 1,5 = 34 083 l/den

Maximální hodinová pot eba vody:
Qh = Qm x kh x 1/12 = 34 083 x 1,8 x 1/12 = 5 112 l/h

Ro ní pot eba vody     8 293 m3
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Akumulace
Umíst ní vodojemu je dáno polohou zdroj  a vý kovými pom ry.

Dubina
Zásobovací ady
Vodovod bude roz i ován sou asn  s rozvojem obce a postupným prodejem pozemk . A zárove  musí být

posílen zdroj vody a vodovodní ad. V roz i ujících se chatových osadách budou z ízeny nové zdroje vody, p ípadn
na ka dém pozemku bude z ízen samostatný zdroj vody.

Výpo et pot eby vody
V obci se po ítá s bydlením a s rekreací. Z d vodu vyu ívání vlastních zdroj  vody oblast pro rekreaci není ve

výpo tu zohledn na.

stálí obyvatelé
34 obyvatel x 126 l/os/d    4 284
cílový p ír stek obyvatel
90 obyvatel x 126 l/os/d    11 340
vybavenost obce do 1000 obyvatel
124 obyvatel x 20 l/os/d    2 480
p ír stek rekreace
CELKEM      18 104 l/den = Qp

Maximální denní pot eba vody:
Qm = Qp x kd = 18 104 x 1,5 = 27 156 l/den

Maximální hodinová pot eba vody:
Qh = Qm x kh x 1/12 = 36 135 x 1,8 x 1/12 = 4 073 l/h

Ro ní pot eba vody     6 608 m3

Muzikov
Zásobovací ady
Vodovod bude roz i ován sou asn  s rozvojem lokality a postupným prodejem pozemk .

Výpo et pot eby vody
stálí obyvatelé
16 obyvatel x 126 l/os/d    2 016
cílový p ír stek obyvatel
42 obyvatel x 126 l/os/d    5 292
vybavenost obce do 1000 obyvatel
58 obyvatel x 20 l/os/d     1 160
CELKEM      8 468 l/den = Qp

Maximální denní pot eba vody:
Qm = Qp x kd = 8 468 x 1,5 = 12 702 l/den

Maximální hodinová pot eba vody:
Qh = Qm x kh x 1/12 = 12 702 x 1,8 x 1/12 = 1 905 l/h

Ro ní pot eba vody     3 090 m3

Akumulace
Umíst ní vodojemu je dáno polohou zdroj  a vý kovými pom ry.

Pulovice
Zásobovací ady
Vodovod bude roz i ován sou asn  s rozvojem obce a postupným prodejem pozemk . Zárove  musí být

posílen zdroj vody a vodovodní ad.
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Výpo et pot eby vody
stálí obyvatelé
11 obyvatel x 126 l/os/d    1 386
cílový p ír stek obyvatel
105 obyvatel x 126 l/os/d    13 230
vybavenost obce do 1000 obyvatel
116 obyvatel x 20 l/os/d    2 320
p ír stek rekreace
CELKEM      16 936 l/den = Qp

Maximální denní pot eba vody:
Qm = Qp x kd = 16 936 x 1,5 = 25 404 l/den

Maximální hodinová pot eba vody:
Qh = Qm x kh x 1/12 = 25 404 x 1,8 x 1/12 = 3 811 l/h

Ro ní pot eba vody     6 182 m3

A.4.4. Koncepce zásobování teplem a plynem
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.
V návrhovém období se s vybudováním plynovodu neuva uje.
Jedním ze stanovisek územního plánu je cílev domý systém ochrany a tvorby ivotního prost edí a zlep ování

istoty ovzdu í. Významnou úlohu sehrává skladba palivové základny je  je ur ena pro vytáp ní, p ípravu teplé
u itkové vody a technologii, jak ve stávající zástavb , tak i nov  budované nebo navrhované. Pot eba jednotlivých
energií neustále stoupá se zvy ující se ivotní úrovní obyvatelstva, poskytovaných slu eb a rozvojem území.

Je nutné zvá it a posoudit mo nosti a význam uplatn ní jednotlivých druh  paliv a energií.
S ohledem na zlep ení ivotního prost edí (ovzdu í) doporu ujeme postupn  nahradit nevyhovující pevná

paliva.

Pro zásobování e eného území:
- vyu it u lechtilých paliv a energie, nap .: LTO, propan, propan-butan, tepelné erpadlo, el. energie
- nahradit nevyhovující kotle  nap .: kotlem na d evoplyn, na zplynování uhlí, s posuvným ro tem
- realizace opat ení vedoucí ke sní ení spot eby tepla zaregulováním stávajících vytáp cích systém  a v dal í

etap  efektivní zateplování objekt .

A.4.5. Produktovody
Vedení produktovodu v e eném území z stává ve stávající trase.

A.4.6. Koncepce zásobování elektrickou energií
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.

A.4.6.1. Rozvoj sítí VN
Cílem je plné pokrytí energetických po adavk , souvisejících s územním plánem a jeho rozvojem v sídlech.

Hlavním cílem je p edev ím zlep it kvalitu dodávky elektrické energie jak pro podnikatelskou sféru (výroba, drobné
podnikání, rekreace atd.), tak pro obyvatelstvo. V souvislosti s probíhajícím technickým rozvojem, zavád ním
nových technologií zejména p i vyu ití výpo etní techniky, prvk  automatizace a regulace, je tento po adavek
prvo adý.

Pro výhledovou zástavbu, navr enou v ÚP, je nutné posílit distribu ní soustavu o dal í trafostanice. Posílení
jednotlivých zastavovaných lokalit jsou patrné z výkresové dokumentace ÚP. U stávajících trafostanic bude dle
pot eby navý en p íkon a  do hodnoty jednoho transformátoru 630 kVA.
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A.4.7. Spojová za ízení

A.4.7.1. Pozemní telefonní sít
V souvislosti s p edpokládaným rozvojem sídel dle územního plánu budou provedeny nové rozvody

telefonních sítí. Kapacita za ízení je dosta ující. Nové lokality budou do stávající sít  p ipojeny pomocí ú astnických
rozvad . V echny nové rozvody budou p ednostn  e eny kabelem, ulo eným v zemních výkopech.

A.4.8. Ob anské vybavení
Návrh e í novou sportovní plochu v sídle Dubina.
Stávající vybavenost v sídlech je posta ující. Ob anská vybavenost m e být budována v rámci ostatních

ploch s rozdílným zp sobem vyu ití v rámci povolených limit  a regulativ .

A.4.9. Ve ejná prostranství
Nejvýznamn j í ve ejná prostranství jsou e ena z d vodu zkvalitn ní prostoru návsi v sídle Sedle ko,

emnice a Dubina.
Nová ve ejná prostranství nejsou e ena. Ve ejná prostranství lze realizovat v rámci zastavitelných ploch

v etn  podrobn j ího komunika ního e ení.

A.4.10. Nakládání s odpady
Koncepce nakládání s odpady nebude m n na - sb r tuhého komunálního odpadu bude nadále shroma ován

v kontejnerech a nádobách na odpadky. Sb rnými vozy bude komunální odpad odvá en na ízenou skládku TKO
mimo správní území obce emnice.

V e eném území nebudou umíst ny ádné nové skládky pro ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO),
ani skládky nebezpe ných odpad .

A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem
vyu ití, ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek pro jejich vyu ití,
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních
opat ení, ochrany p ed povodn mi, rekreace, dobývání lo isek nerostných
surovin a podobn

A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
 Koncepce uspo ádání krajiny zachovává základní krajinný ráz e eného území.
 Koncepce uspo ádání krajiny je zalo ena na vymezení ploch, které zaji ují pln ní funkce krajiny jako
p írodního prost edí a jako prost edí pro zem d lskou výrobu.

Návrh e í v krajin  zejména:
- zvý ení ekologické stability krajiny vymezením a zalo ením prvk  ÚSES
- roz í ení mo ných vyu ití, která jsou vhodná vzhledem k stávající funkci e ené krajiny

V  nezastav ném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití, které e í uspo ádání krajiny:
- plochy lesní - hospodá ské (NL1)
- plochy lesní - ochranné (NL2)
- plochy p írodní (NP)
- plochy zem d lské - travní (NZ1)
- plochy zem d lské - orné (NZ2)
- plochy zem d lské - zahrady a sady (NZ3)
- plochy vodní a vodohospodá ské (W)
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ÚP navrhuje v nezastav ném území rozvojové plochy zm n v krajin , které m ní strukturu krajiny. Plochy
zm n v krajin  vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. - Výkres základního len ní.

Územní plán vymezuje tyto plochy zm n v krajin :
K1  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2)  sever e eného území
K2  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  sever e eného území
K3  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  severozápad e eného území
K4  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2)  severozápadn  od sídla

Pulovice
K5  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2)   jihozápadn  od sídla
Pulovice
K6  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  jihovýchodn  od sídla Pulovice
K7  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2)  mezi sídlem Sedle ko a

lokalitou Muzikov
K8  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2)  mezi sídlem Sedle ko a

lokalitou U Mostu
K9  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2)  mezi sídlem Sedle ko a

lokalitou U Mostu
K10  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2)  mezi sídlem emnice a

lokalitou U Mostu
K11  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2)  mezi sídlem Sedle ko a

emnice
K12  Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  jihovýchodn  od sídla Sedle ko
K13 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  ji n  od sídla Sedle ko
K14 Zalo ení ÚSES - plochy lesní - ochranné (NL2)  jihovýchodn  od sídla Sedle ko
K15 Zalo ení ÚSES - plochy lesní - ochranné (NL2)  jihovýchod e eného území
K16 Zalo ení ÚSES - plochy lesní - ochranné (NL2)  jih e eného území
K17 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  ji n  od sídla emnice
K18 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  mezi sídlem emnice a lokalitou Beraní Dv r
K19 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  mezi sídlem emnice a Dubina
K20 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  západ sídla Dubina
K21 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP)  jihozápad sídla Dubina
K22 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2)  mezi sídlem Dubina a

lokalitou Beraní Dv r

 Dále jsou v zastav ných územích a zastavitelných plochách vymezeny plochy, kde je po ítáno
s významným podílem zelen , jedná se o plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  (ZV), plochy zelen  -
p írodního charakteru (ZP) a plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ), které slou í ke stabilizaci p írodních ploch v
obytném prost edí.

A.5.2. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické p íloze A.2..

Vypracoval:  RNDr. JAN K IVANEC, EKOSLU BY � Ji ní 3 � 360 01  Karlovy Vary �
tel.  353 563 963 � mobil  603 293 697 � e-mail  j.krivanec@centrum.cz

A.5.2.1. Nadregionální a regionální ÚSES
Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES je závazn  dáno platnou nad azenou dokumentací

(Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje).
Prvek byl p evzat z platné nad azené dokumentace, pouze s up esn ním p i p evodu do podrobn j ího

m ítka v rámci metodických pravidel. Biokoridor zahrnuje jedno vlo ené lokální biocentrum (kv li vzdálenostem).
Do e eného území zasahuje jeden  prvek nadregionálního ÚSES - nadregionální  biokoridor K 41,

procházející údolím Oh e. V e eném území má vymezeny dv  osy - vodní a mezofilní bu innou. Ochranná zóna má
hranici na levém b ehu údolí Oh e, spadá do ní v t ina e eného území. V takto vymezeném prostoru se prvky ÚSES
v ech úrovní pova ují rovn  za integrální sou ást nadregionálního biokoridoru a m ly by být vymezeny ve v t í
hustot  ne  na ostatním území. Smyslem tohoto ustanovení je podpora tzv. koridorového efektu.
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V e eném území se nachází následující prvek  regionálního významu:
§ regionální biocentrum . 376, zasahující do lesních porost  p i západním okraji obce. Vymezení prvku je

v souladu s nad azenými dokumentacemi, pouze s up esn ním p i p evedení do podrobn j ího m ítka.

A.5.2.2. Lokální ÚSES a interak ní prvky
Krom  skladebných prvk  vy í hierarchie (nadregionálních a regionálních), které se po up esn ní staly

sou ástí místního ÚSES, byl pro e ené území koncipován systém místních prvk .
P i koncipování místního ÚSES byla vzata do úvahy tato hlediska:

§ p vodní vymezení místních prvk  bylo nutné zejména v pravob e ním prostoru údolí Oh e p ehodnotit
s ohledem na skute nosti zji t né p i mapování biotop  Natura 2000

§ místní prvky v katastrálním území Sedle ko mimo lesní porosty byly vymezeny podle plánu spole ných za ízení
komplexních pozemkových úprav

§ ÚSES musí umo ovat existenci v ech významn j ích ekosystém , které mohou v území existovat - jde tedy o
respektování rozmanitosti potenciálních ekosystém . V e . území zahrnují biocentra a biokoridory v echny
STG.

§ v echna biocentra jsou navr ena tak, aby byla alespo  z ásti funk ní a mohla být pouze jednoduchými a
finan n  nenáro nými opat eními dotvo ena a p ípadn  udr ována v po adovaném stavu. len ní prvk  na
funk ní a navr ené je spí e metodickou zále itostí, s praktickým významem a  p i návrhu komplexních
pozemkových úprav, z hlediska zákona o ochran  p írody a krajiny nemá význam.

§ je nutno brát v úvahu ekologické bariéry antropického p vodu (zastav né plochy p i pr chodu biokoridor  podél
vodních tok  v obcích)

§ p i vymezování zejména navrhovaných prvk  lze ji  vyu ít zku eností se zpracováváním projekt  ÚSES
§ je pot ebné, aby ÚSES zahrnoval jak prvky ponechávané spontánnímu vývoji, tak prvky s ur itým re imem

hospoda ení (p írodní a antropicky podmín né prvky). Striktním lp ním na kritériu reprezentativnosti by ÚSES
v n kterých lokalitách paradoxn  p isp l k ochuzení p írodních hodnot území - na míst  pestrých luk by byl
druhov  pom rn  jednotvárný lesní porost.

Vzhledem k charakteru území jsou trasy podél Oh e, Dubinského potoka a dal ích malých vodote í
koncipovány jako mokré, mezofilní bu innou osu nadregionálního biokoridoru K 41 a n kolik propojení místních
biocenter ve svazích nad Oh í lze charakterizovat jako suché.

V sou asné dob  není pot ebné usilovat o zásadn j í strukturální zásahy do krajiny. Pro biocentra se poda ilo
nalézt v dy ekologicky stabiln j í plochu jako jejich základ, není tedy nutno zakládat zcela nový prvek. Prvo adým
úkolem pro biocentra v sou asné dob  je územní ochrana lokalit, opat ení k zaji t ní plné funk nosti jsou a
druhotná. Rovn  u biokoridor  lze navrhovaná opat ení provád t postupn  i v del ím asovém horizontu krom
biokoridor  .1, 3 a 16, jejich  n které úseky by vy adovaly výrazn j í zásah kv li áste nému vymezení
v nestabilním prost edí.

Interak ní prvky p edstavují dopln ní sít  biocenter a biokoridor . Nejsou pro n  stanoveny ádné prostorové
parametry, rovn  re im vyu ívání je zpravidla voln j í. Jejich vymezení a stanovení po adovaných zásah  a re imu
vyu ívání je dle dosavadních zku eností vhodné provést a  v rámci podrobn j ích dokumentací, pozemkových úprav,
prodeje pozemk  apod. Proto nejsou v této dokumentaci zahrnuty a doporu uje se, aby v územních plánech nebyly
navrhovány a vymezovány. Sou asn  je nutno uvést, e zákon . 114/1992 Sb. termín interak ní prvek nezná, co
zna n  znevýhod uje jejich praktické prosazování.

A.5.2.3. Tabulky biocenter a biokoridor
 Prvky ÚSES regionálního a místního významu nacházející se v e eném území jsou uvedeny v tabulkách.
Údaje v tabulkách poskytují základní informace o prvcích tak, jak to p edpokládá úrove  plánu ÚSES. Navrhovaná
opat ení p edstavují ur ité rámcové zásady pro zaji t ní funk nosti jednotlivých prvk . P edpokládá se, e tyto
zásady budou základním podkladem pro rozhodování orgán  státní správy a pro zpracování navazujících
dokumentací, nap . urbanistických studií, územních plán , pozemkových úprav, revitaliza ních studií a projekt ,
projekt  ÚSES.
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A.5.2.3.1. Vymezení biocenter

Po adové íslo : 376
Název : Hloubek  - Bukový vrch
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : regionální BC
Charakteristika : lenité souvisle zalesn né území s údolími a prudkými svahy se skalními

výchozy; nepravideln  se st ídají isté bu iny (charakteru kv tnatých nebo
acidofilních bu in), smí ené su ové lesy, bu iny se smrkem a borovicí a um lé
výsadby smrku a borovice

Funk nost : funk ní BC
Návrh opat ení : v p vodních porostech preferovat p irozenou obnovu, postupn  omezovat smrk a

mod ín ve prosp ch listná  a jedle. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a
technologie naru ující p dní povrch.

Po adové íslo :  1
Název : Ke stráni
Katastrální území : Pulovice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : dva lesní porosty odd lené pásem pastvin; v lesích p eva uje um lá výsadba

smrku, místy s p ím smi, na zamok ených místech ol e.
Funk nost : navr ené BC
Návrh opat ení : výrazn  omezit smrk ve prosp ch listná  a jedle, na pastvinách udr ovat

sou asný stav

Po adové íslo :  2
Název : Pod Lysým vrchem
Katastrální území : Pulovice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : ú labí vodote e se zamok enými zar stajícími trvalými travními porosty
Funk nost : navr ené BC
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, volné plochy

nezales ovat

Po adové íslo :  3
Název : Nad Oh í
Katastrální území : Pulovice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : strmé zalesn né svahy se skalními výchozy; místy borové porosty charakteru

reliktních bor , místy smí ené porosty borovice a smrku s listná i
Funk nost : navr ené BC
Návrh opat ení : v p vodních porostech preferovat p irozenou obnovu, postupn  omezovat smrk a

mod ín ve prosp ch listná  a borovice. Vylou it chemizaci - v . kontaminace
PHM a technologie naru ující p dní povrch.

Po adové íslo :  4
Název : Nad Pulovicemi
Katastrální území : Pulovice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : smí ený druhov  pestrý porost na mírném svahu s drobnými mok inami
Funk nost : funk ní BC
Návrh opat ení : ponechat spontánnímu vývoji
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Po adové íslo :  5
Název : Na pastvinách
Katastrální území : Pulovice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : svahy s p evá n  listnatými lesními porosty
Funk nost : funk ní BC
Návrh opat ení : preferovat p irozenou obnovu, vysazovat nadále jen listnaté d eviny

Po adové íslo :  6
Název : Pod Sedle kem
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : erozní rýha - rokle, místy trvalé travní porosty r zného charakteru, místy a

souvislé spontánní d evinné porosty s pestrou skladbou
Funk nost : funk ní BC
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání

Po adové íslo :  7
Název : V lomech
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : svahy s p evá n  listnatými porosty
Funk nost : navr ené BC
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj, podporovat p irozenou obnovu, odstra ovat

smrky a mod íny, obnovovat jen listná i, event. jedlí a borovicí

Po adové íslo :  8
Název : Mok iny u Sedle ka
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika :  rybník s navazujícími ol ovými porosty
Funk nost :  funk ní BC
Návrh opat ení : d evinné porosty ponechat spontánnímu vývoji

Po adové íslo :  9
Název : Rybník u Sedle ka
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : rybník s navazujícími ol inami a v t inou kulturními lesními porosty
Funk nost : funk ní BC
Návrh opat ení : ol iny a zamok ené plochy ponechat spontánnímu vývoji, v lesních porostech

postupn  omezovat smrk ve prosp ch listná  a jedle

Po adové íslo : 10
Název : Pod statkem
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : ú labí potoka s pásem ol in, navazující svahy s pastvinami a nepravidelnými

porosty listnatých d evin
Funk nost : funk ní BC
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání s eventuální dosadbou

listnatých d evin na nevyu ívaných plochách
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Po adové íslo : 11
Název : Pod Bukovým vrchem
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : strmé zalesn né svahy s ú labím vodote e, st ídav  isté bu iny, smí ené bu iny

se smrkem a borovicí  a um lé výsadby smrku
Funk nost : navr ené BC
Návrh opat ení : v p vodních porostech preferovat p irozenou obnovu, postupn  omezovat smrk a

mod ín ve prosp ch listná  a jedle. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a
technologie naru ující p dní povrch.

Po adové íslo : 12
Název : emnická skála
Katastrální území : Sedle ko, emnice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : výrazný zn lcový skalní výchoz z ásti pokrytý su ovým lesem p irozeného

charakteru, v okrajových ástech smrkové monokultury s mod ínem a douglaskou
Funk nost : funk ní BC
Návrh opat ení : v p vodních porostech preferovat p irozenou obnovu, postupn  omezovat smrk,

mod ín a douglasku ve prosp ch listná  a jedle. Vymezit plochy pro spontánní
vývoj. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a technologie naru ující p dní
povrch.

Po adové íslo : 13
Název : Pod emnickou skálou
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : rybník s pásem navazujících ol in
Funk nost : funk ní BC
Návrh opat ení : chránit pob e í rybníka, porosty d evin ponechat spontánnímu vývoji

Po adové íslo : 14
Název : Pod Kamenným vrchem
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : zalesn né svahy s ú labím vodote e, st ídav  isté bu iny, smí ené bu iny se

smrkem a borovicí  a um lé výsadby smrku
Funk nost : navr ené BC
Návrh opat ení : v p vodních porostech preferovat p irozenou obnovu, postupn  omezovat smrk a

mod ín ve prosp ch listná  a jedle. Vylou it chemizaci - v . kontaminace PHM a
technologie naru ující p dní povrch.

Po adové íslo : 15
Název : Na potoce
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BC
Charakteristika : trvalé travní porosty p i Dubinském potoce a pruh lesního porostu na svahu;

kvalitn j í lokality se nacházejí za hranicí obce ve VVP Hradi t
Funk nost : navr ené BC
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, v lesním porostu

provád t obnovu jen listná i, borovicí a jedlí
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A.5.2.3.2. Vymezení biokoridor

Po adové íslo : K 41
Název- spojnice : Svato ské skály - Úho
Katastrální území : Sedle ko, Pulovice, emnice
Biogeografický význam : nadregionální BK - vodní osa
Charakteristika : eka Oh e s b ehovými a doprovodnými porosty ol í a vrb, p irozená tvá nost toku
Funk nost : funk ní BK
Návrh opat ení : zachovat stávající stav

Po adové íslo : K 41
Název- spojnice : Svato ské skály - Úho
Katastrální území : Sedle ko, emnice
Biogeografický význam : nadregionální BK - mezofilní bu inná osa
Charakteristika : lesní porosty r zného charakteru - bu iny, smr iny s p ím smi i smrkové

monokultury
Funk nost : funk ní BK
Návrh opat ení : v p vodních porostech preferovat p irozenou obnovu, postupn  omezovat smrk a

mod ín ve prosp ch listná , borovice a jedle. Vylou it chemizaci - v .
kontaminace PHM a technologie naru ující p dní povrch.

Po adové íslo :  1
Název- spojnice : BC 1 - BC 2
Katastrální území : Pulovice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : m lké ú labí upravené vodote e se sporadickými d evinami
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : posoudit mo nost revitalizace toku, doplnit skupinky d evin, vymezit plochy pro

spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání

Po adové íslo :  2
Název- spojnice : BC 2 - BC 3
Katastrální území : Pulovice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : za íznuté údolí vodote e p evá n  mezi lesními porosty, místy trvalé travní

porosty s d evinami
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, volné plochy

nezales ovat, obnovu v lesních porostech provád t jen listná i a jedlí

Po adové íslo :  3
Název- spojnice : BC 3 - BK 4
Katastrální území : Pulovice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : erozní rýha s d evinami, rozhraní zem d lských pozemk
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, doplnit skupinky

d evin

Po adové íslo :  4
Název- spojnice : BC 4 - NR BK K 41
Katastrální území : Pulovice, emnice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : ú labí vodote e s tém  souvislými porosty d evin
Funk nost : funk ní BK
Návrh opat ení : zachovávat stávající stav, odstra ovat akáty
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Po adové íslo :  5
Název- spojnice : BC 4 - BC 5
Katastrální území : Pulovice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : smí ené lesní porosty na svahu
Funk nost : funk ní BK
Návrh opat ení : obnovu provád t jen listná i, p ípadn  i borovicí a jedlí, omezovat smrk

Po adové íslo :  6
Název- spojnice : NR BK K 41 - BC 6
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : svahy se smí enými lesními porosty a trvalými travními porosty s porosty d evin
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, chránit porosty d evin

mimo les, v lesních porostech omezovat smrk ve prosp ch listná  a jedle

Po adové íslo :  7
Název- spojnice : BC 6 - BC 7
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : trvalé travní porosty s d evinami, okraj lesního porostu
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, chránit porosty d evin

mimo les, v lesních porostech omezovat smrk ve prosp ch listná  a jedle

Po adové íslo :  8
Název- spojnice : BC 6 - NR BK K 41
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : doprovodná zele  polní cesty
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : porosty d evin ponechat spontánnímu vývoji

Po adové íslo :  9
Název- spojnice : BC 7 - BC 10
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : svahy s trvalými travními porosty a porosty d evin
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, chránit porosty d evin

Po adové íslo : 10
Název- spojnice : BK 6 - BC 8
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : trvalé travní porosty, lesní porost v ú labí vodote e
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : etrn  vyu ívat trvalé travní porosty, v lesním porostu podporovat listná e a jedli

na úkor smrku

Po adové íslo : 11
Název- spojnice : BC 9 - BC 8 (s p eru ením)
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : zbytek d evinných porost  na zem d lské p d
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : ponechat spontánnímu vývoji
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Po adové íslo : 12
Název- spojnice : BC 9 - BC 6
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : trvalé travní porosty s ob asnými d evinami
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, chránit porosty d evin

Po adové íslo : 13
Název- spojnice : BC 9 - BC 7
Katastrální území : Sedle ko,
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : nepravidelné porosty d evin, okraje lesního porostu
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : chránit porosty d evin mimo les, v lesním porostu omezovat smrk a mod ín ve

prosp ch listná , p ípadn  i borovice a jedle

Po adové íslo : 14
Název- spojnice : Bc 7 - Bc 12
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : plochý h bet s lesními porosty
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : podporovat p irozenou obnovu p vodních d evin, p i obnov  omezovat smrk a

mod ín ve prosp ch listná  a borovice

Po adové íslo : 15
Název- spojnice : BC 10 - NR BK K 41
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : ú labí vodote e s pásem d evin
Funk nost : funk ní BK
Návrh opat ení : zachovat stávající stav

Po adové íslo : 16
Název- spojnice : BC 10 - BC 13
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : m lké ú labí upravené vodote e, ob as s d evinami
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, chránit stávající

porosty d evin a doplnit je dal ími pásy a skupinkami

Po adové íslo : 17
Název- spojnice : BC 15 - NR BK K 41
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : údolí Dubinského potoka, p irozený tok mezi trvalými travními porosty a porosty

d evin, v obci jen tok mezi zástavbou
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : nad obcí vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, chránit

porosty d evin, ale volné plochy nezales ovat, v obci zachovat volný úsek toku -
nezakrývat
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Po adové íslo : 18
Název- spojnice : BK 17 - hranice obce (k í í ho NR BK K 41)
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : údolí potoka s trvalými travními porosty a d evinami
Funk nost : funk ní BK
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné vyu ívání, chránit porosty d evin

Po adové íslo : 19
Název- spojnice : R BC 376 - hranice obce
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : lesní porosty v hlubokém ú labí vodote e
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : chránit ol iny, omezovat smrk ve prosp ch listná  a jedle, chránit vodní re im

Po adové íslo : 20
Název- spojnice : BC 9 - BC 14
Katastrální území : Sedle ko
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : lesní porosty v hlubokém ú labí vodote e
Funk nost : navr ený BK
Návrh opat ení : chránit ol iny, omezovat smrk ve prosp ch listná  a jedle, chránit vodní re im

Po adové íslo : 21
Název- spojnice : BC 15 - hranice obce
Katastrální území : emnice
Biogeografický význam : místní BK
Charakteristika : trvalé travní porosty a lesní porosty v údolí Dubinského potoka, p irozený tok

s b ehovými porosty
Funk nost : funk ní BK
Návrh opat ení : vymezit plochy pro spontánní vývoj a etrné vyu ívání, podporovat listná e,

zachovat p irozený charakter toku

A.5.3. Prostupnost krajiny, protierozní opat ení a ochrana p ed povodn mi
 Prostupnost krajiny je zaji t na systémem stávajících silnic, obslu ných a ú elových komunikací a
cyklistických tras.

Je vhodné zvy ovat podíl zelen  v krajin   nap íklad remízky ve volné krajin  a podél polních cest, meze,
osázení a úprava hrází rybník , stromo adí podél komunikací.

V e eném území je respektována vodohospodá ským rozhodnutím vymezená inundace Q100 a stanovená
aktivní zóna záplavového území (koordina ní výkres).

Vymezené plochy s rozdílným zp sobem vyu ití stanovují území s p írod  blízkým ur ením, které umo ní
posílení reten ní schopnosti krajiny, údolních niv a vodních tok , dále umo ní úpravu zem d lské krajiny
s mo ností omezení vodní eroze.

A.5.4. Rekreace
V rámci návrhu územního plánu jsou zachovány stávajících plochy rekreace, jedná se o rozsáhlé chatové

osady a zahrádká ské kolonie.
Nové plochy se navrhují pouze minimáln  jako dopln ní stávajících.

A.5.5. Dobývání lo isek nerostných surovin
V rámci územního plánu nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerost  ani plochy pro jeho technické

zaji t ní.
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A.6. Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s
ur ením p eva ujícího ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej
stanovit, p ípustného vyu ití, nep ípustného vyu ití (v etn  stanovení, ve
kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení
pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad  stanovení
podmín n  p ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspo ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného
rázu (nap íklad vý kové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity
jejich vyu ití)

A.6.1. Funk ní uspo ádání území
A.6.1.1.
A.6.1.2. Funk ní uspo ádání území
Funk ní uspo ádání území stanoví územní plán v grafické p íloze A.2. - Hlavní výkres, v n m  je území obce

len no na plochy s rozdílným zp sobem vyu ití.

Pro ka dou plochu s rozdílným zp sobem vyu ití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a za ízení,
které v n m je mo no umis ovat, p ípadné ne ádoucí vlivy nesmí ru it hlavní funkci.

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných plochách:
plochy bydlení - v bytových domech        BH
plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské      BV
plochy bydlení - se specifickým vyu itím       BX
plochy smí ené obytné - venkovské       SV
plochy rekreace -  plochy staveb pro rodinnou rekreaci      RI
plochy rekreace - zahrádkové osady        RZ
plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední   OM
plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení   OS
plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba     VD
plochy výroby a skladování - lehký pr mysl      VL
plochy výroby a skladování - se specifickým vyu itím     VX
plochy výroby a skladování - zem d lská výroba      VZ
plochy technické infrastruktury - in enýrské sít       TI
plochy ve ejných prostranství        PV
plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele        ZV
plochy zelen  - p írodního charakteru       ZP

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území:
plochy lesní - hospodá ské         NL1
plochy lesní - ochranné         NL2
plochy p írodní           NP
plochy zem d lské - travní          NZ1
plochy zem d lské - orné           NZ2
plochy zem d lské - zahrady a sady       NZ3

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území, zastavitelných plochách
a v nezastav ném území:

plochy dopravní infrastruktury - silni ní        DS
plochy vodní a vodohospodá ské         W
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A.6.1.3. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách

Plochy bydlení - v bytových domech (BH)
zna ka  vyu ití poznámka

(BH) Jsou ur eny pro bydlení m stské ve vícepodla ních bytových domech
s mo ným malým podílem inností vázaných p evá n  k bytovému fondu.

P ípustné je zde umis ovat stavby sídli tního typu, vícepodla ní viladomy a
dále blokové i bodové stavby bydlení s dopl kovým vyu itím pro drobné
za ízení maloobchodu, slu by, ve ejné stravování, kulturu, sport,
zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící pro vymezenou lokalitu.

P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
zna ka  vyu ití poznámka

(BV) Je ur eno pro nízkopodla ní bydlení v domech vesnického charakteru (do
dvou nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím) s mo ností p stitelského
a chovatelského zázemí za ú elem samozásobení.

P ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , a dále stavby bydlení
s dopl kovým vyu itím pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování, kulturu,
sport, zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící pro vymezenou lokalitu.

P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy bydlení - se specifickým vyu itím (BX)
zna ka  vyu ití poznámka

(BX) Hlavní funkce - je ur eno pro bydlení v rodinných domech, rekrea ních
chatách a chalupách.

P ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , domy pro rekreaci a
objekt  s dopl kovým vyu itím pro maloobchod, slu by, ve ejné stravování a
sport slou ící pro vymezenou lokalitu.

P ípustné je zde umis ovat samostatn  stojící objekty gará í na vlastním
pozemku pro bydlící v lokalit .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené obytné  - venkovské (SV)
zna ka vyu ití poznámka

(SV) Jsou ur eny pro bydlení vesnického typu se st edním podílem hospodá ské
slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi: maloobchod, slu by, ve ejné
stravování a ve ejné ubytování a kultura.

P ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , stavby pro administrativu,
zdravotnictví a sociální pé i, kolství, vzd lání, za ízení drobné výroby a
slu eb, které nenaru ují po adavky na bydlení nad p ípustnou míru.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci  (RI)
zna ka vyu ití poznámka

(RI) Je ur eno pro rodinnou (individuální) rekreaci a chatové lokality
(osady).

P ípustné je zde umis ovat objekty individuální rekreace se
zastav nou plochou v etn  verand, vstup  a podsklepených teras
maximáln  100 m2 v urbanizovaných plochách.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
zna ka vyu ití poznámka

(RZ) Jsou ur eny pro plochy zahrádká ských osad.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat pouze zahrádká ské
chaty se zastav nou plochou v etn  verand, vstup  a podsklepených
teras maximáln  25 m2 a dopl kové vybavení slou ící pro obsluhu
vymezené lokality za p edpokladu, dodr ení pro plochu
charakterického vysokého podílu zelen .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
zna ka vyu ití poznámka

(OM) Jsou ur eny pro plochy p evá n  komer ní ob anské vybavenosti  -
slou ící nap íklad pro maloobchod, ubytování, ve ejné stravování a
slu by.

Z hlediska vyu ití jsou p ípustné aktivity skladovacích areál ,
výzkumná za ízení, datové archivy a administrativa, vliv inností
na t chto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenaru uje
sousední plochy bydlení nad p ípustnou míru.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
zna ka vyu ití poznámka

(OS) Jsou ur eny pro sport  innosti spojené s aktivní nebo pasivní
regenerací lidského organismu ve sportovních za ízeních, pro
h i t , sportovní haly, stadiony a bazény.

P ípustné je zde umis ovat stavby pro sport, klubovny, technické
zázemí h i , st elnice a slu by spojené se sportovními aktivitami.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD)
zna ka vyu ití poznámka

(VD) Jsou ur eny pro drobnou výrobu v etn  výrobních i nevýrobních slu eb,
servisní provozy a sklady  p evá n  v objektech drobných m ítek.

P ípustné jsou zde stavby pro administrativu, správu, v du a výzkum,
ve ejné stravování, maloobchod, stavby pro sport, ve ejné erpací stanice
pohonných hmot, areál po ární stanice, areál technických slu eb a bydlení
správce (majitele) za ízení.

Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující kvalitu
ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit mimo hranice

vymezené lokality.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
zna ka vyu ití poznámka

(VL) Je ur eno pro plochy za ízení lehké pr myslové výroby, sklad  a ostatních
lehkých výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit (velkoplo ný
prodej  nákupní centra), areály více firem s výrobní a skladovací funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné montá ní a skladovací areály,
strojírenská, stavební, elektrotechnická, textilní, polygrafická,
d evozpracující, potraviná ská výroba a administrativa.  V lokalit  je
mo no z ídit byt správce za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující kvalitu
ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit mimo hranice

vymezené lokality. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování - se specifickým vyu itím (VX)
zna ka vyu ití poznámka

(VX) Jsou ur eny pro drobnou výrobu v etn  výrobních i nevýrobních slu eb,
p stební a chovatelskou innost, servisní provozy a sklady.
P ípustné jsou zde stavby pro administrativu, správu, v du a výzkum,
ve ejné stravování, agroturistiku, maloobchod, areál technických slu eb a
byt správce (majitele) za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující kvalitu
ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit mimo hranice

vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování - zem d lská výroba (VZ)
zna ka vyu ití poznámka

(VZ) Jsou ur eny pro plochy za ízení zem d lské výroby, drobné výroby,
výrobní i nevýrobní slu by a sklady.
P ípustné jsou zde stavby pro ivo i nou i rostlinnou výrobu, pro
pr myslovou i drobnou výrobu, servisní provozy a sklady, pro
administrativu, správu, v du a výzkum, pro agroturistiku, ve ejné
ubytování a ve ejné stravování, ve ejné erpací stanice pohonných hmot,
areál po ární stanice, areál technických slu eb a byt správce (majitele)
za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující kvalitu
ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit mimo hranice

vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy technické infrastruktury - in enýrské sít  (TI)
zna ka vyu ití poznámka

(TI) Jsou ur eny pro technickou infrastrukturu a obsluhu území s nároky na
plochu.

P ípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace, elektrorozvody,
plyn, teplo, spoje, RR vysíla e, produktovody, p ípadn  pro spole ná
za ízení  kolektory. Dále jsou p ípustné areály a stavby pro technické
slu by obce (údr ba obce). Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ve ejných prostranství (PV)
zna ka vyu ití poznámka

(PV) Jsou ur eny pro plochy ve ejných prostranství - jsou tu prostory, které mají
obvykle významnou prostorotvornou a komunika ní funkci, jsou p ístupné
ka dému bez omezení, tedy slou ící obecnému u ívání a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.

P ípustná je zde zele , parky a dále zpevn né plochy nám stí, chodník ,
komunikací, parkovi , stavby podloubí, nadchod , podchod , kolonád,
dopl kového vybavení a drobný mobiliá .

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  (ZV)
zna ka vyu ití poznámka

(ZV) Jsou ur eny pro významné plochy sídelní zelen  v etn  vodních ploch
s funkcí okrasnou, ochrannou a relaxa ní.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových vybavení,
parkovou vybavenost (mobiliá , drobná architektura). Dále je na t chto
plochách p ípustné umis ovat stavby a za ízení pro retenci vody v krajin  a
stavby a za ízení pro podporu ekologické stability krajiny nap . mok ad,
polder, t  apod.. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy zelen  - p írodního charakteru (ZP)
zna ka vyu ití poznámka

(ZP) Jsou ur eny pro významné plochy zelen  v sídlech s funkcí ochrannou -
udr ované v p írod  blízkém stavu.

Na t chto plochách je p ípustné vyu ití pro pr chod územního systému
ekologické stability zastav ným územím. Dále je na t chto plochách
p ípustné umis ovat stavby a za ízení pro retenci vody v krajin  a stavby a
za ízení pro podporu ekologické stability krajiny nap . mok ad, polder, t
apod..

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

A.6.1.4. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Plochy lesní - hospodá ské (NL1)
zna ka charakteristika poznámka

(NL1) Jsou ur eny k pln ní funkcí lesa - s p eva ujícím vyu itím pro lesní
produkci.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy lesní - ochranné (NL2)
zna ka charakteristika poznámka

(NL2) Jsou ur eny k pln ní funkcí lesa - s up ednostn ním
mimoproduk ních funkcí (ochranné, ekologické apod.).

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy p írodní (NP)
zna ka  charakteristika poznámka

(NP) Jsou ur eny pro plochy s p eva ující p írodní funkcí - vymezené za
ú elem stabilizace krajiny, pop ípad  zaji t ní podmínek pro
ochranu p írody a krajiny, zahrnující mimo jiné zvlá t  chrán né
plochy, plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvn
chrán né, prvky ÚSES apod.

V rámci zem d lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy zem d lské - travní (NZ1)
zna ka  charakteristika poznámka

(NZ1) Jsou ur eny pro pozemky zem d lského p dního fondu pro
p eva ující zem d lské vyu ití  p evá n  pro trvalý travní porost.

V rámci zem d lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení, to jest stavby nezbytné pro obhospoda ování zem d lské
p dy v nezastav ném území, pastevectví apod. (silá ní laby,
p íst e ky pro dobytek).

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy zem d lské - orné (NZ2)
zna ka  charakteristika poznámka

(NZ2) Jsou ur eny pro pozemky zem d lského p dního fondu pro
p eva ující zem d lské vyu ití  p evá n  pro ornou p du.

V rámci zem d lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení, to jest stavby nezbytné pro obhospoda ování zem d lské
p dy v nezastav ném území.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy zem d lské - zahrady a sady (NZ3)
zna ka  charakteristika poznámka

(NZ3) Hlavní funkce - jsou ur eny pro pozemky zem d lského p dního
fondu pro p eva ující zem d lské vyu ití  p evá n  pro zahrady a
sady.

V rámci zem d lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení, to jest stavby nezbytné pro obhospoda ování zem d lské
p dy v nezastav ném území.

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Nezastav ným územím se rozumí území, která nelze zastav t v bec, nebo která lze zastav t výjime n  a za

zvlá tních podmínek stanovených pro takový ú el obecn  závaznými právními p edpisy nebo územn  plánovací
dokumentací.

V nezastav ných územích není dovoleno umis ovat stavby s výjimkou dopl kového vybavení, které je ur eno
pro funk ní vyu ití t chto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického
vybavení v etn  p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací stanice kanalizace apod.), meliorací
zem d lské a lesní p dy a úprav vodních tok .

A.6.1.5. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území, zastavitelných
plochách a v nezastav ném území

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
zna ka vyu ití poznámka

(DS) Jsou ur eny pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro
dopravní silni ní sí .

P ípustné jsou stavby pro dopravu, pro silnice a místní
komunikace, v etn  pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti
komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a
doprovodné a izola ní zelen , a dále pozemky staveb dopravních
za ízení a dopravního vybavení, nap íklad autobusová nádra í,
terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily,
hromadné a adové gará e a odstavné a parkovací plochy,
p ekladi t , ve ejná prostranství, p í komunikace, cyklistické
stezky a trasy, hipostezky, areály údr by pozemních komunikací.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
zna ka charakteristika poznámka

(W) Jsou ur eny pro plochy vodní a vodohospodá ské zahrnují pozemky
vodních ploch (vodních nádr í, rybník , p ehrad), koryt vodních
tok , (vodote í, potok , ek), mok in a jiné pozemky ur ené pro
p eva ující vodohospodá ské vyu ití.

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení. Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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A.6.1.6. Definice n kterých pou itých pojm
a) Drobnou výrobou se rozumí objekty výrobního za ízení malého rozsahu co do zastav ní pozemku, po tu

zam stnanc  a objemu p epravy. V územích výrobních (VZ) je objekt drobné výroby za ízení, jeho
zastav ná plocha nep esahuje 550 m2. V ostatních územích (BH, BV, SV) je objekt drobné výroby za ízení,
jeho  plocha celkem ve v ech podla ích nep esahuje 150 m2, v t chto územích je mo no umis ovat za ízení
pro výrobu elektrické energie slou ící pouze pro vlastní spot ebu, pokud negativní ú inky a vlivy na okolí
nep ekro í p ípustnou míru.

b) Slu by - Slu bami se rozumí stavby a za ízení nevýrobního charakteru, jejich  zastav ná plocha
nep esahuje 400 m2.

c) Ve ejné ubytování - Ve ejným ubytováním se rozumí stavby pro p echodné ubytování se souvisejícími
slu bami v hotelech, motelech a v penzionech, s výjimkou ubytování ve stanových a chatových táborech a v
autokempech.

d) Administrativa - Administrativou se rozumí objekty pro nevýrobní slu by administrativního charakteru
poskytované obyvatel m a náv t vník m, v etn  administrativy správní, jeho  zastav ná plocha
nep esahuje 400 m2 a s parkováním na vlastním pozemku. V územích VZ není max. zastav ná plocha
omezená.

e) Správa (ve ejná správa)  - Správou se rozumí objekty pro ve ejnou administrativu správní (nap . radnice,
policie, vojenská správa, celní ú ad a po ta).

f) Za ízení a stavba slou ící pro obsluhu vymezené lokality - Za ízením a stavbou slou ící pro obsluhu
vymezené lokality se rozumí taková za ízení a stavby, jejich  kapacity svým rozsahem podstatn
nep esahují pot eby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umíst ny.

g) Dopl kové vybavení - Dopl kovým vybavením se rozumí stavby a za ízení, které slou í jako dopln k pro
vyu ití hlavní funkce vymezené lokality, jako nap . WC, altány, mobiliá , vyhlídky, pomníky, márnice,
ly a ské vleky apod.

Altán je stavba, která slou í pouze k ochran  osob p ed pov trnostními vlivy.

Mobiliá  je ve keré mobilní p enosné za ízení a vybavení.

h) Areál je ást pozemku, pozemek, nebo soubor pozemk  slou ící jednomu funk nímu vyu ití. Do ploch
areálu se zahrnují plochy dot ené stávajícími i navr enými stavbami bez pozemk  dot ených pouze
in enýrskými sít mi. Není nutno vlastnictví v ech pozemk  v areálu. U samostatn  stojících objekt
v území bez podrobn j ího rozd lení katastrálních hranic pozemk  mezi objekty (nap . sídli t ), je areálem
celé území nále ející ke spole nému pozemku.

i) Maloobchodem se rozumí obchodní za ízení, objekt, které slou í k obchodu s max. zastav nou plochou
200m2 v etn  provozn  souvisejících za ízení (s výjimkou tr i  a erpacích stanic).

Tr i t m se rozumí obchodní za ízení, jednopodla ní objekt, který má formu stánkového prodeje se
sdru eným sociálním za ízením, nebo seskupení více ne  3 stánk , kde jednotlivé obchodní prostory nejsou
trvale uzav ené.

j) Drobným za ízením maloobchodu se rozumí obchodní za ízení, ást objektu, které slou í k obchodu a je
umíst no pouze v parteru objektu ( ím  se rozumí p ízemí pop ípad  suterén).

k) P ípustnou mírou se rozumí hranice standard  ur ené obecn  platnými p edpisy (jako nap . hygienické
normy, ob anský zákoník apod.).

l) Bytem správce (majitele) se rozumí jeden byt, který je sou ástí objektu slou ícího p edepsané funkci, který
zaujímá max. 40% tohoto objektu.

A.6.2. Regulace funk ního vyu ití území
Na pozemcích, v za ízeních a objektech je mo no dále provozovat stávající funkce, i kdy  nejsou v souladu s

po adavky této závazné ásti, pokud nebudou negativn  ovliv ovat základní funkci území nebo plochy nad
p ípustnou míru a nejsou vyvolány d vody pro opat ení podle zákona.
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Stavby a za ízení umis ovat (to znamená povolovat novostavby, zm ny staveb a povolovat zm ny jejich
u ívání) a rozhodovat o zm n  vyu ití území je mo no jen v souladu s po adavky této textové ásti.

V p ípad  stavební úpravy objektu (stavby), který není v souladu s navr enou charakteristikou plochy
s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné m nit v ásti stavby ú el u ívání (roz i ovat, zmen ovat), a také
dopl ovat chyb jící za ízení pro zaji t ní stávajícího provozu budovy a to pouze ve stávajícím u ívání (funkci)
objektu.

Umis ování za ízení technické a dopravní infrastruktury, slou ících pro obsluhu jednotlivých ploch
s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í
p ípustnou míru.

Umis ování parkovi  a odstavných míst pro osobní vozidla, která slou í pro obsluhu ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.

Ve v ech zastav ných územích a zastavitelných plochách je p ípustné umis ovat:

a) komunikace vozidlové slou ící pro obsluhu tohoto území a plochy p ího provozu

b) zele

c) liniové stavby technické infrastruktury v etn  p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací
stanice kanalizace apod.)

A.6.3. Regulace prostorového vyu ití území
Objekty je mo no stav t, p istavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmot , aby nebyla naru ena

urbanistická hmotová struktura okolí.

Jednotlivé ve ejné spole ensky významné objekty ( ím  se rozumí obecní ú ad a dominanty) mohou být vy í
ne  je stanoveno regulativy (= max. podla nost) o t chto p ípadech rozhoduje stavební ú ad.

Jednotlivé dominantní ásti staveb ( ím  se rozumí pouze ást pr elí nebo náro í v pr hledech) mohou být
vy í ne  je stanoveno regulativy (= max. podla nost). O mo nosti takového zvý ení rozhoduje - s p ihlédnutím k
místním podmínkám a ke ka dému jednotlivému p ípadu zvlá  - stavební ú ad.

V p ípad  stavební úpravy objektu (stavby), který svou stávající velikostí není v souladu s platnými regulativy,
není nutno dodr et max. procento zastav ní pozemku, min. procento ozelen ní pozemku a min.-max. podla nost, ale
stavební úprava nesmí regulativy prostorového vyu ití dále zhor it.

Po adovaný po et odstavných a parkovacích stání musí být zaji t n prioritn  v rámci vlastního území
(pozemku) stavby.

A.6.4. Regulativy prostorového vyu ití
Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití území:

a) maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech
objekt  k celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

b) minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen
k celkové plo e pozemku nebo pozemk  areálu.

c) maximální podla nost - udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p i em  posuzovaná
konstruk ní vý ka podla í je stanovena max. 4,2 m. Stavby s vy í konstruk ní vý kou nesmí svým
sou tem konstruk ních vý ek p ekro it násobek maximální posuzované konstruk ní vý ky a po tu
nadzemních podla í.

Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku ur eného
pro výstavbu se rozli uje:

a) zastav ná ást pozemku a vodními plochami
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, manipula ní plocha atd.)
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Pro jednotlivé druhy území se stanoví:

Funk ní Maximální %  Minimální%  Maximální
území  zastav ní  ozelen ní  podla nost
  pozemku  pozemku
BH  50   40   3+p
BV  30   60   2+p
BX  30   60   2+p

SV  40   50   2+p

RI  30   70   1+p
RZ  10   90   1+p

OM  40   40   2+p
OS  70   30   1+p

VD  60   30   2+p
VL   70    30    2
VX   50   40   2+p
VZ  30   70   2+p

DS  20     0   1+p

TI  60   10   2

PV  10   90   1+p
ZV  10   90   1+p
ZP    0   100   0

P i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako sou ást
objektu (nap . st e ní zahrada atd.).

V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým objektem,
nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku celého objektu do
15m.

A.7. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení,
staveb a opat ení k zaji ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Ve ejn  prosp né stavby, ve ejn  prosp ná opat ení, stavby a opat ení k zaji t ní obrany a bezpe nosti státu

a plochy pro asanaci vymezuje územní plán v grafické p íloze A.5.  Výkres ve ejn  prosp ných staveb, opat ení a
asanací.

Vysv tlivky:  W-  mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo.
  V-  mo no uplatnit vyvlastn ní

P-  mo no uplatnit p edkupní právo

A.7.1. Vymezení ploch ve ejn  prosp ných staveb
Jako plochy ve ejn  prosp ných staveb jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.1.1. Dopravní infrastruktura
WD 01 Obslu ná komunikace Polovice - západ, v etn  souvisejících k i ovatek
WD 02 Obslu ná komunikace Polovice - jih, v etn  souvisejících k i ovatek
WD 03 Parkovací plocha u Oh e - západ
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WD 04 Most p es Oh i k.ú. emnice, v etn  souvisejících k i ovatek
WD 05 Obslu ná komunikace u most k.ú. emnice, v etn  souvisejících k i ovatek
WD 06 Cyklostezka Oh e
WD 07 Parkovací plocha u Oh e - východ
WD 08 Parkovací plocha Sedle ko
WD 09 Dopravní plocha Sedle ko
WD 10 Most pro cyklisty a p í p es Oh i - Dubina
WD 11 Obslu ná komunikace Dubina - sever, v etn  souvisejících k i ovatek
WD 12 Most pro p í p es Dubinský potok - Dubina
WD 13 Ú elová komunikace Dubina
WD 14 Obslu ná komunikace Dubina - jih, v etn  souvisejících k i ovatek
WD 15 Ú elová komunikace Beraní Dv r - Dubina
WD 16 Roz í ení ú elové komunikace Beraní Dv r

zna ka název pozemky katastrální
území

p edkupní
právo pro

WD 01 Obslu ná komunikace Polovice -
západ, v etn  souvisejících
k i ovatek

74, 115/1, 137/2, Pulovice Obec
emnice

WD 02 Obslu ná komunikace Polovice -
jih, v etn  souvisejících k i ovatek

655/1, Pulovice Obec
emnice

WD 03 Parkovací plocha u Oh e - západ 674/1, 1083/1, 1084/1, Polovice,
emnice

Obec
emnice

WD 04 Most p es Oh i k.ú. emnice,
v etn  souvisejících k i ovatek

77, 1029, 1067, 1175, emnice Stát R

WD 05 Obslu ná komunikace u most k.ú.
emnice, v etn  souvisejících
k i ovatek

1177, 1196, 1197, 1206 emnice Obec
emnice

WD 06 Cyklostezka Oh e 1092, 1084/1, 1084/6, 1085/8, 1085/3, 1087, 1038,
1091/1, 1090/1, 1069/2, 1069/3, 1069/4, 1068/8,
1067, 1175, 1068/5, 1068/2, 1068/4, 1068/10, 1066/2,
1059/1, 1059/3, 1056/1, 1057/1, 1057/2, 1039/1,
st.p 113,

emnice Obec
emnice

WD 07 Parkovací plocha u Oh e - východ 1056/1, 1057/1, emnice Obec
emnice

WD 08 Parkovací plocha Sedle ko 302, Sedle ko
u Karl.
Var

Obec
emnice

WD 09 Dopravní plocha Sedle ko 761, Sedle ko
u Karl.
Var

Obec
emnice

WD 10 Most pro cyklisty a p í p es Oh i -
Dubina

218, 1029, emnice Obec
emnice

WD 11 Obslu ná komunikace Dubina -
sever, v etn  souvisejících
k i ovatek

986/2, emnice Obec
emnice

WD 12 Most pro p í p es Dubinský potok
- Dubina

247/2, 198/4, 1030/1, emnice Obec
emnice

WD 13 Ú elová komunikace Dubina 312/5, 312/6, emnice Obec
emnice

WD 14 Obslu ná komunikace Dubina - jih,
v etn  souvisejících k i ovatek

387/1, 387/3, emnice Obec
emnice

WD 15 Ú elová komunikace Beraní Dv r -
Dubina

1257, 1270, 1273, 1254, emnice Obec
emnice

WD 16 Roz í ení ú elové komunikace
Beraní Dv r

402/3, emnice Obec
emnice
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A.7.1.2. Technická infrastruktura
WT 01 istírna odpadních vod Pulovice
VT 02 De ová kanalizace Pulovice
VT 03 Spla ková kanalizace Pulovice
VT 04 De ová kanalizace k.ú. emnice - k.ú. Polovice  rekrea ní chaty
VT 05 De ová kanalizace Sedle ko
VT 06 Spla ková kanalizace Sedle ko
WT 07 istírna odpadních vod emnice
VT 08 De ová kanalizace emnice
VT 09 Jednotná kanalizace emnice
WT 10 istírna odpadních vod Beraní Dv r
VT 11 De ová kanalizace Beraní Dv r
VT 12 Spla ková kanalizace Beraní Dv r
WT 13 istírna odpadních vod Dubina
VT 14 De ová  kanalizace Dubina
VT 15 Spla ková kanalizace Dubina
WT 16 Vodojem Pulovice
VT 17 Vodovod Pulovice
VT 18 Pramen, zdroj vody Pulovice
VT 19 Vodovod k.ú. Polovice - východ
VT 20 Pramen, zdroj vody k.ú. Polovice - východ
WT 21 Vodojem k.ú. Polovice - jihovýchod
VT 22 Vodovod k.ú. emnice - k.ú. Polovice  rekrea ní chaty
VT 23 Vodovod Muzikov
VT 24 Pramen, zdroj vody Muzikov
VT 25 Vodovod Sedle ko
WT 26 erpací stanice vody emnice
VT 27 Vodovod emnice
VT 28 Pramen, zdroj vody emnice
WT 29 Vodárna Beraní Dv r
VT 30 Vodovod Beraní Dv r
VT 31 Vodovod Dubina
WT 32 Trafostanice Pulovice
VT 33 Vedení VN Pulovice
VT 34 Vedení VN k.ú. Polovice - východ
WT 35 Trafostanice. Sedle ko
VT 36 Vedení VN Sedle ko
WT 37 Trafostanice emnice
VT 38 Vedení VN emnice
WT 39 Trafostanice Dubina
VT 40 Vedení VN Dubina

zna ka název pozemky katastrální
území

p edkupní
právo pro

WT 01 istírna odpadních vod Pulovice 655/1, Pulovice Obec emnice

WT 07 istírna odpadních vod emnice 1427, 1441, emnice Obec emnice
WT 10 istírna odpadních vod Beraní Dv r 402/1, emnice Obec emnice
WT 13 istírna odpadních vod Dubina 212, emnice Obec emnice
WT 16 Vodojem Pulovice 169/2, Pulovice Obec emnice

WT 21 Vodojem k.ú. Polovice - jihovýchod 504/1, Pulovice Obec emnice

WT 26 erpací stanice vody emnice 122/3, emnice Obec emnice
WT 29 Vodárna Beraní Dv r 337/4, 340/1, emnice Obec emnice
WT 32 Trafostanice Pulovice 157, 281/2, Pulovice Obec emnice

WT 35 Trafostanice. Sedle ko 730, Sedle ko u
Karl. Var

Obec emnice

WT 37 Trafostanice emnice 1444, emnice Obec emnice
WT 39 Trafostanice Dubina 1257, emnice Obec emnice
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A.7.2. Vymezení ploch ve ejn  prosp ných opat ení
Jako plochy ve ejn  prosp ných opat ení jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.2.1. ÚSES
VU 01  Lokální biocentrum 1
VU 02  Lokální biokoridor 1
VU 03  Lokální biocentrum 2
VU 04  Lokální biokoridor 2
VU 05  Lokální biocentrum 3
VU 06  Lokální biokoridor 3
VU 07  Lokální biokoridor 6
VU 08  Lokální biokoridor 8
VU 09  Lokální biokoridor 7
VU 10  Lokální biocentrum 7
VU 11  Lokální biokoridor 9
VU 12  Lokální biokoridor 14
VU 13  Lokální biokoridor 13
VU 14  Lokální biokoridor 12
VU 15  Lokální biokoridor 11
VU 16  Lokální biocentrum 11
VU 17  Lokální biokoridor 19
VU 18  Lokální biocentrum 14
VU 19  Lokální biokoridor 20
VU 20  Lokální biokoridor 16
VU 21  Lokální biokoridor 17
VU 22  Lokální biocentrum 15

A.7.3. Vymezení ploch asanací
 V e eném území nejsou navr eny plochy asanací.

A.8. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které
lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn
dal ích údaj  podle § 8 katastrálního zákona
Vysv tlivky:  P-  mo no uplatnit p edkupní právo

A.8.1. Ob anské vybavení
PO 01  Sportovní plocha Dubina

zna ka název pozemky katastrální území p edkupní
právo pro

PO 01 Sportovní plocha Dubina 262/2, 263/2, 262/21, emnice Obec emnice
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A.9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
V e eném území se nachází - Evropsky významné lokality - NATURA 2000: Doupovské Hory
V e eném území se nachází - Evropsky významné lokality - NATURA 2000 - Pta í oblast: Doupovské Hory

Kompenza ní opat ení nejsou v dob  zpracování známa.

A.10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení mo ného
budoucího vyu ití, v etn  podmínek pro jeho prov ení
Územní plán emnice nestanovuje plochy a koridory územních rezerv.

A.11. Údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  grafické ásti

TEXTOVÁ  ÁST
    Po et list

 A.  e ení územního plánu      47

GRAFICKÁ   ÁST
    M ítko

 A.1.  - Výkres základního len ní území     1 : 10 000

 A.2.  - Hlavní výkres       1 : 5 000

A.3. -  Koncepce dopravní infrastruktury         1 :   5 000

A.4. -  Koncepce technické infrastruktury         1 :   5 000

 A.5.  - Výkres ve ejn  prosp ných staveb, opat ení a asanací      1 :   5 000
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B. Od vodn ní územního plánu
Od vodn ní územního plánu emnice obsahuje textovou a grafickou ást.

Textová ást od vodn ní územního plánu obsahuje krom  nále itostí vyplývajících ze správního ádu a
nále itostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, v platném zn ní, zejména nále itosti dle p ílohy . 7 ást
II. vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence
územn  plánovací innosti, v platném zn ní.

OBSAH  TEXTOVÉ  ÁSTI :

B. Od vodn ní územního plánu ...........................................................................................48
B.1. Postup p i po ízení územního plánu...................................................................................... 50

B.2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací
vydanou krajem .................................................................................................................................. 50

B.2.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje.......................................................................... 50
B.2.2. Vyhodnocení souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem.......................................... 50

B.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a po adavky na ochranu nezastav ného území.... 51

B.4. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis
 51

B.5. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se stanovisky dot ených
orgán  podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem e ení rozpor ......................... 52

B.6. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledk  vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí................... 52

B.7. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona...................................... 52

B.8. Sd lení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 stavebního zákona zohledn no, s uvedením
záva ných d vod , pokud n které po adavky nebo podmínky zohledn ny nebyly............................ 52

B.9. Komplexní zd vodn ní p ijatého e ení v etn  vybrané varianty........................................ 53
B.9.1. Charakteristika e eného území........................................................................................................ 54

B.9.1.1. Geografické, klimatologické podmínky a reliéf terénu............................................................... 54
B.9.2. Ochrana a rozvoj hodnot ..................................................................................................................54
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B.9.2.3. Archeologické lokality.............................................................................................................. 55
B.9.2.4. Ochranná pásma p írodních lé ivých zdroj ............................................................................. 55
B.9.2.5. Hranice záplavových území ...................................................................................................... 56
B.9.2.6. P írodní památka Ol ová vrata - emnická skála ...................................................................... 56
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B.9.2.11. Ochranné pásmo produktovodu EPRO ................................................................................... 56
B.9.2.12. e eným územím dále prochází, nebo se v n m nachází ........................................................... 56

B.9.3. Urbanistická koncepce...................................................................................................................... 57
B.9.3.1. emnice.................................................................................................................................... 57
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B.9.3.5. Sedle ko................................................................................................................................... 57
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B.9.5.6. Koncepce zásobování elektrickou energií .................................................................................. 65
B.9.5.7. Spojová za ízení ....................................................................................................................... 65
B.9.5.8. Ob anské vybavení ...................................................................................................................65
B.9.5.9. Ve ejná prostranství..................................................................................................................65
B.9.5.10. Nakládání s odpady .................................................................................................................. 66

B.9.6. Koncepce uspo ádání krajiny............................................................................................................ 66
B.9.6.1. Územní systém ekologické stability........................................................................................... 66

B.9.7. Ochrana ivotního prost edí ............................................................................................................. 70
B.9.7.1. Ochrana ovzdu í .......................................................................................................................70
B.9.7.2. Ochrana proti hluku a vibracím ................................................................................................71
B.9.7.3. Ochrana vod ............................................................................................................................. 71
B.9.7.4. Ochrana p írody .......................................................................................................................72

B.9.8. Hranice záplavových území.............................................................................................................. 75
B.9.9. Vymezení ploch p ípustných pro dobývání lo isek nerost  a ploch pro jeho technické zaji t ní ........ 76
B.9.10. e ení po adavk  civilní ochrany................................................................................................. 76
B.9.11. Vysv tlivky pou itých zkratek ...................................................................................................... 77

B.10. Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch ............................................................................................................................ 78

B.11. Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích územních vztah .................... 78

B.12. Vyhodnocení spln ní po adavk  zadání................................................................................ 78

B.13. Vý et zále itostí nadmístního významu, které nejsou e eny v zásadách územního rozvoje (§
43 ods. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení ............................................. 79

B.14. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond a
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa................................................................................................... 79

B.14.1. Bonitace zem. p dy a stupe  p ednosti v ochran .........................................................................79
B.14.1.1. Klimatický region ..................................................................................................................... 80
B.14.1.2. Hlavní p dní jednotky...............................................................................................................80
B.14.1.3. Sklonitost a expozice ke sv tovým stranám ............................................................................... 80
B.14.1.4. Skeletovitost a hloubka p dy..................................................................................................... 81

B.14.2. Návrh na zábor ZPF ..................................................................................................................... 81
B.14.3. Zábor lesních pozemk .................................................................................................................96
B.14.4. Meliorované plochy......................................................................................................................96
B.14.5. Areály a objekty staveb zem d lské prvovýroby ............................................................................96
B.14.6. Ekologická stabilita krajiny ..........................................................................................................96
B.14.7. Variantní e ení............................................................................................................................96
B.14.8. Stanovené dobývací prostory......................................................................................................... 97
B.14.9. Hranice zastav ných a katastrálních území................................................................................... 97
B.14.10. D sledky a zd vodn ní navrhovaného e ení................................................................................ 97

B.15. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní ....................................................................... 98

B.16. Vyhodnocení p ipomínek...................................................................................................... 98

B.17. Po et výkres  od vodn ní územního plánu .......................................................................... 98



  Územní plán emnice

50

B.1. Postup p i po ízení územního plánu
Zastupitelstvo obce emnice schválilo zám r po ízení Územního plánu emnice (dále jen ÚP )

Zpracovatelem ÚP se stal Ing. arch. Miroslav Míka.

B.2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací
dokumentací vydanou krajem

B.2.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Územní plán emnice není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky, ve zn ní Aktualizací .

1, 2, 3 a 5 schválená dne 17.08.2020, nabytí ú innosti dne 11.09.2020.
e ené území se nachází v Rozvojové ose Ústí nad Labem  Chomutov  Karlovy Vary  Cheb  hranice

R/N mecko ( Bayreuth) (OS7) a v Rozvojové oblasti Karlovy Vary (OB12).
Návrh respektuje vymezené rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a plochy a koridory dopravní a

technické infrastruktury.
Územní plán emnice je v souladu s Republikovými prioritami územního plánování pro zaji t ní udr itelného

rozvoje území.

B.2.2. Vyhodnocení souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem
Územní plán respektuje Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje  (dále jen ZÚR KK ) ve zn ní

Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje - která byla vydána zastupitelstvem Karlovarského
kraje dne 21.06.2018, usnesením . ZK 241/06/18, s nabytím ú innosti dne 13.  ervence 2018. Územní plán vyu ívá
záv ry vyplývající ze schválené dokumentace.

Respektované po adavky vyplývající pro e ené území jsou nap :
§ e ené území se nachází v rozvojové oblasti nadmístního významu OB-12 Karlovy Vary. Pro zpracování

územního plánu z toho vyplývají zejména tyto zásady:
- e ením jsou vytvo eny územní podmínky pro posilování obytné a pracovní funkce center osídlení, v etn

související ve ejné infrastruktury a vzájemných koopera ních vazeb.
- e ením je podporován rozvoj rekrea ních a relaxa ních aktivit v území.
- e ením jsou vytvo eny územní podmínky pro zásobování nových rozvojových ploch energiemi.
- e ením je podporováno zkvalitn ní a rozvoj dopravního propojení a dopravní obsluhy obcí s jejich
p irozenými spádovými centry, v etn  rozvoje systém  integrované dopravy.

§ Severní ást e eného území spadá do vlastní krajiny - Údolí Oh e (B.6). Pro zpracování územního plánu z toho
vyplývají zejména tyto zásady:
- e ením je respektován dlouhý a úzký pás ploché hornatiny s hlubokým zá ezem pr lomového údolí eky

Oh e, s roz len nými svahy, v etných zákrutech a meandrech, s výraznými vrcholy.
- e ením je respektován p eva ující charakter kulturní lesní a  lesozem d lské krajiny.
- e ením je respektována dynamická scéna velkého m ítka hlubokého údolí eky Oh e, s jedine nými

panoramaty a výhledy z jeho vy ích horizont .
- e ením je respektována krajina s harmonickou skladbou jehli natých, ale i smí ených a listnatých les ,

kv tnatých luk a pastvin a ploch orné p dy.
§ Západní ást e eného území spadá do vlastní krajiny - Karlovarsko - jih (C.1). Pro zpracování územního plánu

z toho vyplývají zejména tyto zásady:
- e ením je respektována lenitá tém  zcela zalesn ná vrchovina s hlubokými zá ezy vodních tok  Oh e.
- e ením je respektován p evládající charakter lesní, místy lesozem d lské kulturní krajiny s enklávami luk a

pastvin kolem sídel.
- e ením jsou respektovány rozsáhlé lesní porosty s mno stvím drobných kulturních dominant, s výhledy ze

strmých svah  do údolí Oh e.
- e ením jsou respektovány otev ené enklávy bezlesí náhorní zem d lské krajiny.
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§ Východní ást e eného území spadá do vlastní krajiny - Doupovské hory (C.5). Pro zpracování územního plánu
z toho vyplývají zejména tyto zásady:
- e ením je respektován p eva ující charakter kulturní, místy relativn  p írodní, post-lesozem d lské a  lesní

krajiny, s velkým zastoupením nelesní zelen .
- e ením jsou respektovány horské partie a lesní interiéry vrcholových poloh i lesnatých údolí svahových

potok . Dále jsou respektovány místy rozsáhlé lesní porosty.
- e ením je respektována místy opu t ná krajina p írodního charakteru vzniklá sukcesí v d íve zem d lské

krajin , tvo ená rozsáhlými travinnými a k ovinnými lady, kv tnatými pastvinami, opu t nými sady,
k ovinami a lesíky.

- e ením jsou respektovány otev ené partie kv tnatých luk a pastvin opu t né kulturní krajiny ve vysokých
polohách umo ujících výhledy.

§ Malá ji ní ást e eného území spadá do vlastní krajiny - Horní tok St ely (D.2). Pro zpracování územního
plánu z toho vyplývají zejména tyto zásady:
- e ením je respektována neoby ejn  prostorov  rozmanitá plochá i lenitá vrchovina s rozsáhlými zbytky

holoroviny, lokáln  pro ezaná údolími, s výraznými vrcholy a s ojedin lými izolovanými ku ely.
- e ením je respektován p eva ující charakter zem d lské a  lesozem d lské kulturní krajiny, s enklávou

rybni ní krajiny.
- e ením jsou respektovány zem d lské kultury nepravideln  dopln né lesními porosty, rozd lující krajinu do

jednotlivých krajinných celk .
§ Územní plán e í návrh - dopravního koridoru - D302 Cyklostezka Oh e, úsek Dalovice  emnice, dle ZÚR

ve ejn  prosp ná stavba . D203 - v územním plánu e en jako pr hledný dopravní koridor CD3 procházející
st edem e eného území (realizovaná ást je e ena jako stav).

§ Územním plánem je e en funk ní - NK41 Svato ské skály - Úho  a RC 376 Hloubek - Bukový vrch -
nadregionální biokoridor NK41 i regionální biocentrum RC 376 je územním plánem up esn n. Prostorové parametry
na vymezení prvk  územního systému ekologické stability jsou zachovány s ohledem na funk nost systému. Jsou
respektovány po adavky (nap . vymezení prvk  ÚSES mimo zastav ná území, koordinace sousedních obcí apod.)
na ochranu územního systému ekologické stability.

zna ka
VPS v ÚP

název v ÚP emnice zna ka VPS
v ZÚR

název v ZÚR

WD 06 Cyklostezka Oh e D203 Cyklostezka Oh e, úsek Dalovice  emnice

Návrh územního plánu emnice je v souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem.

B.3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s po adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a
po adavky na ochranu nezastav ného území
Navrhované e ení je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Návrh e í funk ní vyu ití celého

správního území a stanovuje zásady jeho organizace. Dále e í zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a
civiliza ních hodnot v území. D raz je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.
Územní plán je zpracován v souladu s po adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
po adavky na ochranu nezastav ného území. Územní plán takté  zaji uje koordinaci ve ejných i soukromých
zám r , ím  bude zaji t n spole enský a hospodá ský rozvoj území.

B.4. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích
právních p edpis
Územní plán emnice je v souladu s po adavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech,
územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a vyhlá ky . 501/2006 Sb., o
obecných po adavcích na vyu ívání území. Dále je v souladu se zákonem . 500/2004 Sb., správní ád a dal ími
souvisejícími p edpisy.
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B.5. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se
stanovisky dot ených orgán  podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad
s výsledkem e ení rozpor
ÚP emnice byl zpracován v souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se stanovisky dot ených

orgán  podle zvlá tních právních p edpis .
V dosavadním pr b hu po izování návrhu ÚP emnice nebyl e en ádný rozpor mezi po izovatelem a

dot enými orgány, ani mezi dot enými orgány navzájem.
Oblasti, kde dot ené orgány z hlediska své p sobnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Územního plánu

emnice, byly prov eny a bylo shledáno, e ve ejné zájmy, které tyto dot ené orgány hájí, jsou v návrhu ÚP
respektovány a zohledn ny.

B.6. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledk  vyhodnocení vliv
na ivotní prost edí
Územní plán umo uje zlep ení sou asného stavu území. Územní plán posiluje trvalý charakter bydlení, který

má stabilizující ú inek a s tím spojené roz í ení pracovních p íle itostí v místních slu bách a malých provozovnách.
e ení umo uje komplexní rozvoj obce. Územní plán navrhuje zlep ení dopravní a technické infrastruktury

v e eném území. Územní plán naplnil po adavky na udr itelný rozvoj území. Návrh je e en s ohledem na
vyvá enost vztahu podmínek pro p íznivé ivotní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudr nost spole enství
obyvatel území. Návrh vytvá í vhodné podmínky pro ivot obyvatel e eného území.

V e eném území se nachází evropsky významná lokalita NATURA 2000 - Doupovské Hory a evropsky
významná lokalita - Pta í oblast - Doupovské Hory. Územní plán tato území respektuje.
 S ohledem na minimální rozvoj a charakter e eného území byl dot enými orgány ve fázi zadání vylou en
významný vliv na evropsky významné lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení
vliv  územního plánu na ivotní prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj území ani na zpracování
variantního e ení.

Z t chto uvedených d vod  nebyl pro územní plán zpracován posudek vlivu územního plánu na ivotní
prost edí (posudek SEA), posudek vlivu územního plánu na chrán ná území Natura 2000 a pta í oblasti.

B.7. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Vzhledem ke skute nosti, e dot eným orgánem nebylo po adováno zpracování vyhodnocení vliv  zm ny

územního plánu na udr itelný rozvoj území, nebylo k vý e uvedenému uplatn no ani stanovisko podle § 50 odst. 5
stavebního zákona, v platném zn ní.

B.8. Sd lení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 stavebního zákona zohledn no,
s uvedením záva ných d vod , pokud n které po adavky nebo podmínky
zohledn ny nebyly
Stanovisko dle § 50odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatn no.
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B.9. Komplexní zd vodn ní p ijatého e ení v etn  vybrané varianty
Vzhledem k p ehlednosti e eného území a jednozna né struktu e osídlení, nebylo po adováno zpracování

konceptu ve variantách.
 V územním plánu emnice jsou plochy s rozdílným zp sobem vyu ití podrobn ji len ny z d vodu zp esn ní
území odpovídajícímu aktuálnímu místu, stavu e ených sídel a po adavk  území. Plochy jsou podrobn ji len ny
s ohledem na nároky e eného území a dle pot eb prost edí.

Za azení dle vyhlá ky   len ní pou ité
.501/2006 Sb.    v územním plánu emnice
§ plochy bydlení    - plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)

- plochy bydlení - v bytových domech (BH)
- plochy bydlení - se specifickým vyu itím (BX)

§ plochy smí ené obytné  - plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
§ plochy ob anského vybavení  - plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)

- plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
§ plochy technické infrastruktury  - plochy technické infrastruktury - in enýrské sít  (TI)
§ plochy dopravní infrastruktury   - plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
§ plochy výroby a skladování - plochy výroby a skladování - zem d lská výroba (VZ)

- plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL)
- plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD)
- plochy výroby a skladování - se specifickým vyu itím (VX)

§ plochy rekreace   - plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
- plochy rekreace -  plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

§ plochy ve ejných prostranství - plochy ve ejných prostranství (PV)
- plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele  (ZV)

§ plochy zelen     - plochy zelen  - p írodního charakteru (ZP)
§ plochy zem d lské   - plochy zem d lské - travní  (NZ1)

- plochy zem d lské - orné (NZ2)
- plochy zem d lské - zahrady a sady (NZ3)

§ plochy vodní a vodohospodá ské - plochy vodní a vodohospodá ské (W)
§ plochy lesní     - plochy lesní - hospodá ské (NL1)

- plochy lesní - ochranné (NL2)
§ plochy p írodní    - plochy p írodní (NP)

 Urbanistická koncepce rozvoje sídla sleduje zalo ené historické trendy, reaguje na nové podmínky
spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad  v uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem
vyu ití klade d raz na vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí sídla.

Návrh územního plánu zaji uje p edpoklady pro udr itelný rozvoj území, umo ní komplexní rozvoj
vycházející z dlouhodobých pot eb obce a po adavk  na rozvoj území.

Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem vyu ití jsou navr eny v souladu se zájmy obce, jejich obyvatel a
u ivatel  území. Návrhem územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot
území. D raz je kladen na pé i o ivotní prost edí, ochranu p dy, vody a ovzdu í. Návrh respektuje p írodní
podmínky správního území obce emnice (nap . vodní plochy a vzrostlou zele ).

Návrh urbanistické koncepce zachovává relativní ucelenost sídel, území pro výstavbu jsou navrhována
s ohledem na jeho charakter. Urbanistické e ení preferuje kvalitativní ivot obyvatel a zlep ování slu eb za
p edpokladu dal ího nár stu jejich po tu.

Návrh umo uje dopln ní zastav ného území. Je e eno vhodné a ú elné vyu ití zastav ného území a ploch
p estavby dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.
 P edpokládané d sledky e ení nejsou v rozporu s principy udr itelného rozvoje území.

Návrhem územního plánu jsou zaji t ny pot ebné plochy jak pro bydlení, tak pro dal í funkce (nap . výrobu,
vybavenost a smí ená území), které zajistí dosa ení prosperity sídla a jeho harmonický rozvoj. Posílení trvalého
charakteru bydlení a s tím spojené roz í ení pracovních p íle itostí v místních slu bách a provozovnách zajistí
stabilizaci sídla. D sledky navr eného e ení nejsou v rozporu s ochranou p írody a krajinného rázu.

V d sledku návrhu zastavitelných ploch a ploch p estavby, p edpokládá územní plán zábor ZPF. Navrhované
zábory jsou z d vodu zaji t ní rozvoje sídel nezbytné. Podrobn j í viz. kapitola Vyhodnocení p edpokládaných
d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa.
 Územní plán po aduje p i realizaci jednotlivých urbanistických zám r  územního plánu postupovat tak, aby
ze zem d lského p dního fondu byly odnímány postupn  jen nejnutn j í plochy zem d lské p dy.
 V návrhu územního plánu byly vymezeny ve ejn  prosp né stavby a ve ejn  prosp ná opat ení.
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B.9.1. Charakteristika e eného území
Základní charakteristika území

Adresa obecního ú adu  : Dubina 25,
362 72 Kyselka
tel.353941106

len ní obce (ZÚJ) : Obec se lení na ásti emnice, Sedle ko, Pulovice, Muzikov, Dubina
   a lokality U Mostu a Beraní Dv r

Kód zákl. sídelní jednotky  : emnice      555614
Kód katastr     : emnice        762 318
       Sedle ko u Karlových Var   762 300
       Pulovice    762 296

e ené území
Územním plánem obce emnice je e eno správní území obce emnice, zahrnující 3 katastrální území

( emnice, Sedle ko a Pulovice) o celkové rozloze 1321 ha.
- katastrální území emnice

 - katastrální území Sedle ko u Karlových Var
 - katastrální území Pulovice

B.9.1.1. Geografické, klimatologické podmínky a reliéf terénu
Geomorfologicky území nále í k celku Karlovarské vrchoviny a Doupovských hor.
Katastry obcí emnice, Pulovice a Sedle ko se rozprostírají na úpatí a náhorních polohách Karlovarské

vrchoviny, která je áste n  v Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les.
Katastr obce emnice je na východ  ohrani en Doupovskými horami. Nadmo ská vý ka je od 348 do 645,5 m

n.m. Nadmo ská vý ka sídla emnice je 410,7m, Sedle ko 425,8m, Pulovice je 448m, Dubina je 352m a Muzikov
je 361m. Nadmo ská vý ka lokalit U Mostu je 358m a Beraní dv r je 428m.

Klimatická situace je nej ast ji pod vlivem Atlantického oceánického proud ní, které zp sobuje vy í po et
srá ek a chladn j í po así v letních m sících a naopak teplej í v zim . Celé údolí podél eky Oh e je klimaticky
ovlivn no vodote í s efektem prodlou ení setrva nosti teplotních stav .

Klimaticky je e ené území za azeno do oblasti MT4 a MCH.
Relief terénu byl utvo en v t etihorách vulkanickou inností a následn  tvarován erozivním p sobením eky

Oh e. Vrcholy vrchoviny jsou edi ového slo ení. V t sné blízkosti obce emnice se vypíná strmá vyv elina
emnická skála 645,5 metr  vysoká - zn lcový ku el z vyv elé lávy vyhaslé sopky.

Terén katastr   emnice a Sedle ko je mírn  zvln ný se sklonem od jihozápadu k severovýchodu, katastr
Pulovic je sklonitý od severovýchodu k jihozápadu. P irozenou terénní barierou je eka Oh e s prudkými svahy (a
80m) a aluviálními nivami na krystalinikovém podlo í. Navazující zvln né svahy a plo iny jsou na podlo í
kristaliniku a vrcholové polohy na podlo í bastaloid .

B.9.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Zástavba v sídle

 Zástavba v  sídlech má venkovský charakter a tvo í ji v t inou 1-2 podla ní (p ízemí+podkroví) rodinné
domky se sedlovou st echou. Výjimku tvo í objekt ob anské vybavenosti (prodejna v Dubin ) s plochou st echou.
Plochou st echu mají n které rekrea ní domky a chaty podél eky Oh e. Vý kovými dominantami jsou anténní
sto áry pro p enos telekomunika ního signálu severovýchodn  nad obcí Sedle ko, severn  nad Pulovicemi a nad
chatovou oblastí nad ekou Oh í.

Urbanistická koncepce vychází ze sou asného historicky vzniklého stavu, obce se budou rozvíjet p edev ím
v návaznosti na stávající zastav ná území a dopln ním proluk v centrálních zónách. Nová zástavba bude
korespondovat se stávající zástavbou jak v hmotovém, tak i v architektonickém ztvárn ní.

B.9.2.1. Historický vývoj
Obec emnice je poprvé zmi ována v roce 1239 a pat í pravd podobn  dobou svého vzniku do po átku

12.století, kdy se projevily první výsledky plánovité kolonizace p íhrani ních les , kterou provád ly církevní ády na
pokyn krále Vladislava a biskupa Zdíka. Obecní kronika uvádí zalo ení obce r. 1203 (není dolo eno). Sídla emnice,
Pulovice i Sedle ko pat ila k typ m osídlení s okrouhlicovou návsí s p ímou vazbou na zem d lskou p du. Typu
tohoto hospoda ení nejlépe vyhovoval gotický "franský dvorec", který k nám pronikal s n meckým obyvatelstvem a
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kterému se p izp sobil p vodní slovanský typ bydlení. Ze vzhledu jednotlivých objekt , zaznamenaných na kresbách
lze usoudit, e hmotové e ení bylo p evzato z p vodních hrázd ných staveb s patrovou obytnou budovou.

Nejstar í osídlení v e eném území bylo pravd podobn  u eky Oh e u ásti obce Dubina, kde je nad
zahrádkovou osadou p ipomínáno st edov ké tvrzi t   sídlo Oseckých cisterciák . Tvrzi t  bylo pravd podobn
zalo eno ve 13. století a opu t no cisterciáky ve století patnáctém. Samostatn  je obec Dubina poprvé písemn
zmi ována 1785.

V 19. století v souvislosti s rozvojem Karlových Var  a lázní Kyselka byly v obci Dubina zájezdní hostince
s ubytovacími kapacitami a v p írodn  zajímavých lokalitách, vhodných pro jednodenní výlety, byly z ízeny stezky
s vyhlídkami ( emnická skála a  Skalky sk ítk ). Pod emnickou skálou byla vybudována  výletní chata
s restaurantem a kavárnou Hermannstein . Orientace p vodn  zem d lských obcí Dubina, emnice a Sedle ko se
zm nila koncem 19.století po vybudování stá írny v nedaleké Kyselce a vybudování elezni ní trat , na obce t ící
z pr myslu a obsluhy v cestovním ruchu a láze ství.
 V roce 1930 trvale bydlelo v e eném území minimáln  1200 obyvatel. Po vysídlení n mc  po II.sv tové válce
(1945-1946) a zalo ení vojenského prostoru Doupovské hory  za íná nová historie, kdy p icházejí noví e tí
osídlenci z vnitrozemí a p esídlení obyvatelé z vojenského prostoru. Vojenský újezd Hradi t , sousedí s katastrem

emnice, je vojenské správ  a nelze jej nav tívit. Cvi í zde eská armáda a vojska evropských stát  NATO.
V padesátých letech do lo k zalo ení zem d lských dru stev v emnici, Sedle ku a v Pulovicích. U Muzikova byla
následn  vybudována velkokapacitní dr be árna (dnes sklady Matonni).

Celkový po et obyvatel stále klesal a  po 488 v celém e eném území v roce 2001. V d sledku trvalého
úbytku stálých obyvatel se ásti obcí podél Oh e v sedmdesátých a osmdesátých letech stávaly rekrea ní oblastí.
Obsazení chalup uvnit  obcí a dopln ní rekrea ními objekty je trend 90-tých let. Z t chto d vod  v lét  stoupá po et
obyvatel na více ne  dvojnásobek. V emnici a Sedle ku se realizuje nová výstavba RD k trvalému bydlení a pro
trvalé bydlení slou í i ást z  p estav ných rekrea ních objekt  zejména v katastru emnice a Pulovice.

B.9.2.2. Památkov  chrán né objekty
V e eném území nejsou evidovány památkov  chrán né objekty.

 Cenné jsou objekty, které svojí hmotovou skladbou a len ním pr elí odpovídají urbanistické vývojové lince
obce tzn. okrouhlicovému tvaru návsi v emnicích a Sedle ku..

B.9.2.3. Archeologické lokality
  V e eném území jsou registrovány území s archeologickými nálezy.

Kategorie:
I. - území s pozitivn  prokázaným a dále bezpe n  p edpokládaným výskytem archeologických nález : tvrzi t

Dubina, sídli t  Dubina

II. - území, na n m  dosud nebyl pozitivn  prokázán výskyt archeologických nález , ale ur ité indicie mu
nasv d ují nebo byl prokázán zatím jen nespolehliv ; pravd podobnost výskytu archeologických nález  51 -
100 %: emnice - jádro st edov ké a novov ké vesnice,

III. - území, na n m  nebyl dosud rozpoznán a pozitivn  prokázán výskyt archeologických nález  a ani tomu
nenasv d ují ádné indicie, ale jeliko  p edm tné území mohlo být osídleno i jinak vyu ito lov kem,
existuje 50 % pravd podobnost výskytu archeologických nález  (ve keré ostatní/zbývající území státu
krom  kategorie IV). UAN III není evidováno v SAS R: celé e ené území

  Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohla ovací povinnost podle zákona . 20/1987 Sb. o státní
památkové pé i .

B.9.2.4. Ochranná pásma p írodních lé ivých zdroj
Ve smyslu zákona .164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích p írodních minerálních vod,

p írodních lé ebných lázních a láze ských místech a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (láze ský zákon) jsou
v e eném území ochranná pásma:
 ást e eného území v ji ní ásti k.ú. Sedle ko se nachází v ochranném pásmu II.stupn  IIA  láze ského
místa Karlovy Vary a celé e ené území se pak nachází v ochranném pásmu II.stupn  IIB  p írodních lé ivých
zdroj  láze ského místa Karlovy Vary. Dále e eným územím prochází ochranné pásmo II.stupn  zdroj  p írodních
minerálních vod z ídelní struktury Kyselka. Pro ka dý stupe  jsou up esn ny zákazy inností a je stanoven re im
ochrany.
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B.9.2.5. Hranice záplavových území
V e eném území je vodohospodá ským rozhodnutím oficiáln  stanovena inundace Q100 a je vymezena

aktivní zóna záplavového území.
Výstavbou v záplavovém území nesmí dojít ke zhor ení odtokových pom r , ani vznikat bezodtoková místa.

V grafické ásti územního plánu je v souladu s Vyhlá kou Ministerstva pro místní rozvoj .135/2001 Sb. zakresleno
stanovené záplavové území toku Oh e.
 Situování v ech nov  navrhovaných stavebních objekt , komunikací a stavebních úprav bude provedeno
s ohledem na stanovené záplavové území toku Oh e. Nová zástavba nesmí být situována v aktivních ástech
záplavového území. Pro stavby v záplavovém území je t eba souhlasu vodoprávního ú adu, který rozhodne i o vý i
protipovod ové ochrany.
 Obecn  je v záplavovém území nep ípustná výstavba kol, nemocnic, zdravotních a sociálních za ízení,
erpacích stanic PHM, z izování skládek komunálních a pr myslových odpad  a látek kodlivých vodám (v etn

látek toxických nebo takových, které p i slou ení s vodou mohou zp sobit obecné ohro ení, nap . výbuchem),
z izování chov  hospodá ských zví at, silá ních za ízení a skladování voln  odplavitelných materiál .

V inunda ních územích obecn  a v t sné blízkosti vodních tok  nelze povolit novou výstavbu ani obnovu
obytných, ob anských, výrobních a skladovacích objekt  bez stanovení a realizace ochranných protipovod ových
opat ení. Kolem vodních tok  v zastav ném území zachovat nezastavitelné manipula ní pásy v í ce min. 6 m, aby
byla umo n na údr ba koryta. Kolem vodních tok  v krajin  ponechat vegeta ní ochr. pásma v í ce alespo  20 m
s funkcí biokoridor , vsakovacích a filtra ních pás  a pás  krajinotvorné zelen .

B.9.2.6. P írodní památka Ol ová vrata - emnická skála
Na katastru obcí Sedle ko a emnice se nachází skalní výchoz nad údolím Oh e na vrcholu emnické skály

(645,5 m). Zn lcová kupa s neobvykle utvá enými skalisky a dal ími geomorfologickými jevy, na ní  se vytvo ila na
skalních útvarech cenná bylinná spole enstva skalních t rbin a drolin.

B.9.2.7. P írodní rezervace Hloubek
Na katastru obcí Sedle ko se nachází p írodní rezervace Hloubek. Bu iny a su ové lesy s typickou faunou a

flórou vázanou na staré svahové lesní porosty.

B.9.2.8. Chrán ná krajinná oblast Slavkovský les
e eným územím prochází hranice CHKO Slavkovský les ( ást k.ú. Sedle ko a k.ú. emnice). Sídlo Sedle ko

je ve 4.zón , okrajové ásti území se nachází ve 3.zón , nejv t í ást území je ve 2.zón  a malé ásti území jsou v
1.zón  CHKO.

B.9.2.9. Evropsky významné lokality  NATURA 2000
Na ásti e eného území se nachází evropsky významná lokalita Doupovské hory.
V celém e eném území se nachází pta í oblast Doupovské hory.

B.9.2.10. Vojenský újezd
Katastr obce emnice v lokalit  Dubina a Beraní dv r je v p ímém dotyku s Vojenským újezdem Hradi t

(vymezeno zákonem 222/1999 Sb.). Katastrálním územím emnice prochází ochranné pásmo vojenského újezdu.

B.9.2.11. Ochranné pásmo produktovodu EPRO
Katastrálním územím emnice a Pulovice prochází katodov  chrán ná trasa produktovodu a sní související

achty, doprovodný sd lovací kabel a nachází se zde i stanice katodové ochrany.

B.9.2.12. e eným územím dále prochází, nebo se v n m nachází
- ochranná pásma dopravní infrastruktury:

- ochranné pásmo komunikace II. a III. t ídy  15 m od osy vozovky (nebo osy
p ilehlého jízdního pásu)

- e ené území se nachází v ochranném pásmo leti t  Karlovy Vary s vý kovým omezením staveb

- ochranná pásma technická infrastruktura, z nich nejvýznamn j í jsou:
- ochranné pásmo vedení VN do 35 kV    7  m od krajního vodi e
- ochranné pásmo trafostanic sto árových    7 (10) m
- ochranné pásmo trafostanic zd ných  20 (30) m od oplocení nebo obvodové

zdi budovy
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- ochranné pásmo produktovodu epro     600 m

- ochranné pásmo ploch ur ených k pln ní funkcí lesa   50 m
- prvky regionálního ÚSES
- v e eném území se nachází rádiové sm rové spoje
- celé e ené území se nachází v ochranném pásmu se zákazem laserových za ízení

B.9.3. Urbanistická koncepce
B.9.3.1. emnice
Sídlo emnice je obcí pro trvalé bydlení, pop ípad  do asné ubytování v p vodních objektech.
Obytnou zónu tvo í centrální uzav ená plocha bývalé návsi. Náves je zarostlá nov  vysazenými d evinami. Je

tvo ena bývalými zem d lskými usedlostmi, které mají zadní hospodá ské trakty se zahradami a sady. V místech po
zbouraných usedlostech jsou novostavby objekt  rekrea ního typu s postupnými dostavbami, které umo ují trvalé
bydlení.

V obci je jeden statek p estav n na závod pro zpracování masa s chladírnou. Vybavenost uvnit  obce chybí.
Mimo vlastní jádro obce je situována budova mate ské koly se zastávkou hromadné dopravy na k i ovatce

cest II. t ídy Dubina - Sedle ko. P i této komunikaci je rovn  n kolik osam lých rodinných dom , obytný d m a
n kolik chat. Na severním okraji se rozkládá zem d lský areál s vlastním vodním zdrojem, dnes áste n  vyu ívaný
(chov hov zího dobytka).

Celkový novodobý trend byl rozpínat obec roztrou en  podle komunikací.

B.9.3.2. Lokalita Beraní dv r
Beraní dv r je lokalita s p eva ujícím trvalým bydlením v náhorní poloze 428m nad mo em (o 76m vý e ne

Dubina). Nad Beraním dvorem se nachází zdroj pitné vody a nad objekty rodinných dom  a rekrea ních chalup je
áste n  nadzemní objekt vodojemu. Ve kerá zástavba je situována podél jedné komunikace. P ístup je od obce
emnice. Vybavenost chybí.

B.9.3.3. Lokalita U Mostu
U Mostu je lokalita s trvalým bydlením i rekrea ními objekty na obou b ezích u p emost ní eky Oh e.

P emost ní s d ev nou mostovkou v ocelových profilech navazuje na komunikaci II.t ídy 222 K.Vary  Kyselka a
obsluhuje obec Pulovice a celkem více ne  200 chatových objekt  podél Oh e na katastrech emnic a Pulovic.
Nejv t í mno ství t chto rekrea ních chat vzniklo novodob  v jedné chatové kolonii se 114 chatami na jihozápadním
sva itém b ehu Oh e. Celkový trend byl rozpínat odd lené ásti osad liniov  podle Oh e.

B.9.3.4. Dubina
Dubina je sídlem pro trvalé bydlení, pop ípad  do asné ubytování v p vodních objektech.
Obytnou zónu tvo í ulicová výstavba uzav ená údolím Dubinského a Lu inského potoka od Oh e a  k hranici

vojenského újezdu. Je tvo ena bývalými domky, které nemají rozsáhlej í hospodá ské trakty ani zahrady. Historické
centrum z 19.stol. u eky Oh e je celé p estav no. Hmotov  jej p ipomínají bytové domy u Oh e. Z tvrzi t  nad
osadou byly jen poz statky základ .

Z vybavenosti se v osad  nachází prodejna smí . zbo í, budova Obecního ú adu, po ární zbrojnice, hostinec
"U Jezu" s terasou u eky Oh e a n kolik penzion  (U Dvo ák , Rumcajs). Na manipula ní plo e p ed po . zbrojnicí
je místo pro separovaný odpad.

Mimo vlastní jádro je situována kolonie zahrádkami a rekrea ními chatkami na severozápadním svahu.
Na katastru Kyselky je osadou Dubina (severovýchodní okraj osady) obsluhována rekrea ní výstavba p i cest

k hájovn .

B.9.3.5. Sedle ko
Sedle ko je sídlem pro trvalé bydlení v rodinných a kolem návsi v samostatných bytových domech.
Obytnou zónu tvo í centrální polouzav ená plocha návsi s po ární zbrojnicí. Náves byla tvo ena

zem d lskými usedlostmi, které byly áste n  p estav ny a áste n  nahrazeny novou výstavbou bytových a
rekrea ních objekt . Do návsi jsou vestav ny  rekrea ní objekty  chatky. Zadní hospodá ské trakty se zahradami
bývalých usedlostí byly v t inou rovn  zastav ny. Nová výstavba rodinnými domy je na východ  p i p íjezdu od

emnic a na severu obce.
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Z vybavenosti lze ur it prodejnu potravin, restauraci a po ární zbrojnici. Mimo vlastní jádro obce je na
severozápadním okraji zem d lský areál, vyu ívaný pro chov hov zího dobytka. V Sedle ku se nachází sportovní
plocha  na návsi d tské h i t . Obec má na severu OV.

B.9.3.6. Muzikov
Muzikov je sídlem s p eva ujícím trvalým bydlením a rekrea ními objekty v údolní poloze u eky Oh e.

Ve kerá zástavba je situována podél komunikace II.t ídy 222 K.Vary - Kyselka. Vybavenost chybí. Celkový trend byl
rozpínat odd lenou ást liniov  podle Oh e.

Mezi lokalitou U Mostu a Muzikovem (ve vzdálenosti 500m od osady Muzikov) je bývalá dr be árna
p estav na na skladovací areál a spedici subdodavatele spole nosti Mattoni. Areál v samostatné poloze má 21
objekt . Vjezd je v blízkosti lokality U Mostu ze silnice II/222 K.Vary - Kyselka.

B.9.3.7. Pulovice
Hlavní funkcí sídla Pulovice je bydlení a rekreace.
Obytnou zónu tvo í uzav ená sva itá plocha s k í ením komunikací bez návsi tvo ená nízkopodla ní

vesnickou zástavbou rodinnými a rekrea ními domky s malými zahradami. P i vjezdu do obce stojí jeden bytový
d m. V Pulovicích je ást rekreace p ímo v  jádru obce. Novostavby RD jsou realizovány na západním konci obce.

V Pulovicích se nenachází ádný sportovní areál ani vybavenost. Na severovýchodním okraji Pulovic se
rozkládá zem d lský areál, vyu ívaný pro chov hov zího dobytka.

Celkový novodobý trend byl dostavovat obec roztrou en  podle vnit ních komunikací.

B.9.4. Jednotlivé funk ní slo ky sídla

B.9.4.1. Ob anská vybavenost
V blízkosti obce emnice je mate ská kola s autobusovou zastávkou na k i ovatce komunikací III.t ídy

.22212 a 22213, umo ující dojí ku. V sou asné dob  není v e eném území ádné kolní za ízení. áci dojí d jí
do kol p evá n  do Karlových Var . Slu ebna policie, po ta ani zdravotnické za ízení se v e eném území
nenachází.

V Dubin  a Sedle ku jsou dv  prodejny smí eného zbo í. V Dubin  je hostinec "U Jezu" se sezónním
provozem s terasou u eky Oh e, penzion U Dvo ák  a penzion Rumcajs.
 V návrhu územního plánu se vychází z demografického vývoje, kdy vzhledem ke sni ování po tu d tí
v populaci není pot eba po ítat s nár stem  míst v za ízeních  p ed kolní a základní kolní výchovy. Stávající kolka
v katastru obce emnice je ponechána a m e slou it pro celé e ené území.

V návrhu územního plánu se na úseku zdravotnictví nepo ítá s významným rozvojem.
Na úseku obchodu vycházejí z provád ných pr zkum  a po adavk  minimální po adavky na nár st nových

ploch, nová za ízení budou realizována spí e z titulu zájmu investor . Stávající za ízení jsou ponechána v plochách
ob anská vybavenost. Jedná se o prodejny a restaurace v sídlech Dubina.

Ve správním území se nenachází ádný sportovní areál.

B.9.4.2. Rekreace
Hlavní rekrea ní p íle itostí je eka Oh e. V e eném území je splavná pro vodáckou turistiku ve t íd

klasifikace WW I+. V ece jsou v lokalit  od sv.Huberta po Muzikov pe eje. P ístup k ece je v prostoru U Mostu a
v Dubin  u hostince U Jezu.

V katastru Pulovice je mo nost koupání a sezónního ubytování v kempu "Lá a". Samostatné rekrea ní území
tvo í údolí Oh e s rekrea ními chatkami. Nejv t í plochu tvo í oblast p i ece Oh i východn  od lokality U Mostu.
Celkový po et rekrea ních objekt  p evy uje ostatní budovy v sídlech. Jedná se v t inou o individuální chaty,
v Dubin  je zahrádká ská osada p i silnici II/222.

V návrhu se s rozvojem tohoto typu rekreace plo n  nepo ítá, stávající plochy jsou ponechány p vodnímu
vyu ití a mohou být dopl ovány, pokud to dovolí kapacita in enýrských sítí. Významným omezením je záplavové
území Oh e a produktovod EPRO, který prochází chatovou osadou p i Oh i.

Plocha pro zahrádká skou osadu je navr ena v Sedle ku jako clona mezi plochami pro bydlení a
zem d lským areálem a dále v emnicích.

Na úpatí Doupovských hor, nad obcí Dubina se nachází p írodní úkaz, vápencové jeskyn  pod názvem
"Jeskyn  sk ítk ". Tyto jeskyn  jsou ve ejn  p ístupné po turistických zna ených stezkách.
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P ístup na emnickou skálu je bezpe ný z ji ní strany ze silnice mezi obcemi emnice-And lská Hora, kam
mohou dojet také mototuristé.

Stávající turistické trasy jsou v návrhu akceptovány, turistika a rekreace má e eném území významnou
funkci.

B.9.4.3. Výroba a sklady
P eva ující výrobou v e eném území je výroba zem d lská  ivo i ná (chov skotu). V echny t i zem d lské

areály se nacházejí v okrajových ástech sídel (Sedle ko, emnice, Pulovice).
· Kapacitn  nejv t í je areál v obci Sedle ko (Statek Bor Zeos) ítající 10 objekt  v etn  hal pro mechanizaci a

krmné sm si. Dal í rozvoj areálu o velikosti 10,5 ha je mo ný bez výrazných konflikt  s obcí.
· Zem d lský areál v obci Pulovice má pouze 3 objekty, av ak svojí polohou nad obcí a t snou komunika ní

vazbou vytvá í potenciál závad dopravních a hygienických.
· Zem d lský areál p ed obcí emnice má pouze 2 objekty je v bezkonfliktní poloze v i obci, rozvoj vzhledem

k vyvý ené poloze bude obtí ný.
Zpracovatelská výroba masa v etn  chlazeného skladu je v emnici, kde je potenciální závadou hluk

z chladících agregát  a dopravní cesta vnit kem návsi. Kapacitn  se v ak nejedná o velké za ízení a sousedící
objekty jsou  ur eny k rekreaci.

Nejv t í areál je mezi Muzikovem a lokalitou U Mostu. Tento závod tvo í samostatnou enklávu dopravn
p ístupnou ze silnice II/222. Jedná se o areál bývalé dr be árny, který se dnes pro zem d lskou velkovýrobu
nevyu ívá. ást areálu je vyu ívána pro sklady a ást pro vozový dispe ink subdodavatele závodu Mattoni. Areál v
samostatné poloze má 21 objekt . Vjezd je z komunikace II.t ídy 222 K.Vary - Kyselka. Areál svojí polohou neru í
ádnou z funkcí v e eném území.

Na katastru obce emnice, nad Dubinou se nachází zaniklá cihelna, v jejím  areálu jsou postaveny dva RD.
Vyu ití pro dal í výrobu je proto nepravd podobné.

Na úseku výroby a sklad  jsou v územním plánu e eny tyto plochy pro drobnou výrobu, kde se po ítá
s umíst ním mén  ru ivých za ízení a to proto, e jsou tyto plochy navr eny v návaznosti na stávající zástavbu. V dy
se bude jednat pouze o taková za ízení, která jsou slu itelná s ideou sídel jako center bydlení a o provozy, je  nemají
negativní vliv na ivotní prost edí. V echny stávající výrobní, zpracovatelské a skladovací areály jsou v návrhu
ponechány.
 S dal ím rozvojem zem d lské výroby se v e eném území po ítá v rámci stávajících areál . Pouze
v Polovicích je navr eno drobné roz í ení stávajícího areálu. Nové drobné za ízení, které m e slou it i pro
ivo i nou výrobu je navr eno také v Sedle ku na západním okraji sídla. P ípadný dal í rozvoj má dostate né

kapacity na stávajících plochách.

B.9.4.4. Obyvatelstvo a bytový fond
Vývoj po tu dom

V e eném území bylo podle údaj  ze s ítání z r.2011 celkem 217 byt .

Domy celkem       171
z toho:  Trvale obydlené     144

Byty celkem        37
z toho:  Trvale obydlené byty     33

Vývoj po tu objekt  bytových:
sídlo / rok 1930 1995 2001 2011

emnice 99 71 73 -
Sedle ko 49 48 49 -
Pulovice 14 - - -
celkem 162 119 122 217
Poznámka : v roce 1995 bez katastru Pulovice.

Vývoj po tu obyvatel
V e eném území ije dle s ítání r.2011 celoro n 567 (r. 2020 - 666 ob.) trvalých obyvatel, p i em  podíl

en je 47,62 %. V e eném území ije sezónn 1300 obyvatel v etn  p echodných (rekreant ).
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Vývoj po tu obyvatel:
po et obyvatelCelé správní

území rok 1930 rok 1981 rok 1991 rok 2001 rok 2011

celkem 898 513 496 488 567
produktivní - 351 309 253 -

 Sou asný po et obyvatel je odvozen od údaj  s ítání obyvatel k 1.3.2011. V roce 1930 bylo v e eném území
hlá eno 898 obyvatel, co  je tém  dvojnásobek dne ního stavu. Nízký po et trvale bydlících je zp soben
nedostatkem pracovních p íle itostí, absencí slu eb a obchodní sít .

Po et a skladba trvale bydlících obyvatel byla ovlivn na historickým vývojem a velkým podílem sou asného
rekrea ního bydlení. V katastrech obcí Pulovice, emnice a Sedle ko je 295 chatových a rekrea ních objekt  z nich
je celoro n  u íváno k bydlení cca 7- 10%. V letní sezón  je celkový stav obyvatel v etn  rekreant  minimáln  1300.
To znamená e podíl rekrea ního bydlení v letní sezón  p esáhl po et trvale bydlících.
 Z hlediska vývoje po tu obyvatel je návrh ploch pro bydlení jedním z p ípadných hlavních iniciátor  (spolu
s tvorbou nových pracovních míst) jeho mo ného r stu.

Zam stnanost
P evá ná v t ina obyvatel dojí dí za prací do Karlových Var , do závodu Karlovarské minerální vody závod

Kyselka, nebo pracuje u Vojenských les  a statk . V e eném území je registrováno 90 podnikatelských subjekt .
Zam stnáním bylo d íve hlavn  zem d lství, zprvu soukromé, od 50. let dru stevní. Dopl kem byly slu by a

práce ve stá írn  v nedaleké Kyselce.
V oblasti zam stnanosti vytvá í územní plán podmínky pro nár st po tu pracovních p íle itostí, p edev ím

návrhem nových aktivit ve sfé e slu eb souvisejících s rozvojem rekreace.
 Dal í pracovní p íle itosti mohou vzniknout na plochách navr ených pro drobnou výrobu, kde je uva ováno s
vyu itím zem d lských a pr myslových areál .

Hustota osídlení
Hustota osídlení celkem ve správním území je 42,92 obyvatel/km2.

B.9.5. Koncepce ve ejné infrastruktury

B.9.5.1. Koncepce dopravy
e ené území le í v severovýchodní ásti Karlovarského kraje. Významnou dopravní tepnou je komunikace

II/222  Karlovy Vary  Kyselka.

B.9.5.1.1. Automobilová doprava
Zapojení území do silni ní sít

e eným územím procházejí tyto dopravn  významné silnice:
§ silnice II.t ídy . II/222  Karlovy Vary - Kyselka
§ silnice III.t ídy . III/22212  od komunikace II/222 - Sedle ko - Dubina
§ silnice III.t ídy . III/22213  od komunikace III/22212  emnice  And lská Hora
§ silnice III.t ídy . III/22214  od komunikace II/222  U Mostu  Pulovice  Bor
§ silnice III.t ídy . III/22215  od komunikace II/22214  Nová

Základní komunika ní sí
Základ komunika ní sít  sídel tvo í pr jezdní úseky silnic II. a III.t ídy dopln né dále navazujícími místními

komunikacemi.
 Podél eky Oh e je vedena komunikace II/222  Karlovy Vary - Kyselka v úseku dlouhém cca 5 500 m. U
osady Muzikov práv  probíhá rekonstrukce í kových parametr  komunikace. Dal í úseky jsou v dobrém stavu v í i
i povrchu. Podél Oh e jsou dopln na svodidla a op rné st ny.

Na komunikaci II/222 navazuje k i ovatkou s ikmým nep ehledným úhlem styku odbo ka komunikace
III.t ídy . III/22212 na Sedle ko.

Na komunikaci II/222 je v lokalit  U Mostu kolmé propojení komunikace III.t ídy . III/22214 na Pulovice ve
form  jednosm rného ocelového mostu s d ev nou mostovkou. Spojení má charakter provizoria a nedosta uje
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technicky ani kapacitn . Na silnici III. t ídy . III/22214 na Pulovice navazuje n kolik jednopruhových místních
komunikací a polních cest obsluhujících chatovou oblast.

P ed obcí Dubina je na komunikaci II/222 kolmé propojení komunikace III.t ídy . III/22212 na Sedle ko a
emnice. V obci Dubina je z II/222 kolmé propojení na obec Lu ina s omezením vjezdu nákladních vozidel,

z d vod  nedostate ných í kových parametr . í ka komunikace procházející sídlem je 3,5-4,0 m. Za sídlem
navazuje na tuto silnici místní komunikace, pokra ující k vojenskému újezdu Hradi t .

Silnice III.t ídy, procházející obcemi, jsou 4,5 - 5,0 m iroké, s etnými výtluky. Stejných parametr  jsou i
místní komunikace v obcích. Ostatní komunikace v katastrálním území mají charakter i parametry neudr ovaných
polních cest. Kvalitativn  jsou hodnoceny jako nevyhovující.

Dopravní zatí ení
Charakteristickým rysem v e eném území je p evládající doprava pr jezdná nad dopravou cílovou. Nejv t í

intenzita dopravy je na komunikaci podél eky Oh e II/222  Karlovy Vary  Kyselka. Na  ostatních
komunikacích v e eném území je dopravní zatí ení pom rn  nízké a odpovídá rozptýlenému charakteru sídel, zde
ji  p evládá doprava cílová nad dopravou tranzitní. S ítání nebylo v dob  pr zkum  k dispozici.

Dopravní závady
Negativní vlivy dopravy jsou ve svém základu obecn  známé - hluk, exhaláty, ví ení prachu, ot esy a vibrace

p ená ené do okolí, zábor velkých rozloh ploch pro e ení dopravy v klidu a v neposlední ad  i dopravní nehody a
s tím související kody na zdraví nebo dokonce jako p í ina úmrtí, kody na majetku atd.

V návrhu jsou tyto negativní vlivy eliminovány technickou úpravou stávajících komunikací a návrhem
obslu ných komunikací v nových plochách, které by m ly odleh it pr jezdnou dopravu v obcích. Dále byl do ÚP
p evzat návrh nového kapacitního p emost ní p es eku Oh i, který významným zp sobem zkvalitní obsluhu území
a zejména propojení celého e eného území. V nov  navrhovaných obytných zónách budou jsou navr ena
protihluková opat ení a ve stávajících sídlech bezpe nostní opat ení pro p í.

Dopravní závady mimo zastav né území:
Komunikace III.t ídy mají v celé délce nevyhovující í kové parametry pro obousm rný provoz.

V katastrálním území emnice je iroká max. 5,0m a v ásti Dubina je í ka 3,5  4,0 m.
S výjimkou n kolika krátkých úsek  jsou silnice lemovány alejí vzrostlých strom , stojících v krajnici

komunikace a ve v t in  sm r. oblouk  zabra ující ve výhledu.

Dopravní závady v zastav ném území:
Sedle ko

§ Styk. k i ovatka na návsi bez organizace a dopravního zna ení
§ Napojení místní komunikace za prodejnou  nep ehledná k i ovatka

emnice
§ K i ovatka s odbo ením do sídla od kolky  nedostate ný rozhled p i odbo ení vlevo.
§ K i ovatka s odbo ením do sídla od Dubiny  nedostate ný úhel napojení.
§ Nep ehledný sm rovou oblouk a zárove  sklon komunikace - náves

Pulovice
§ Napojení místní komunikace na III/22214  nep ehledná k i ovatka
§ P i vjezdu do obce v je komunikace z obou stran sev ena budovami, í ka mezi objekty je 6,5 m
§ Styk. k i ovatka  sklon nivelity p ipoj. komunikace je 10%, není zaji t n dostate ný rozhled (v rozhledovém

poli jsou p erostlé jehli nany)
§ Sm r. oblouk  parkovi t   nep ehledný
§ Napojení místní komunikace p i výjezdu z obce u bytového domu a statku  stoupání v k i ovatce 20% -

zú ení pr jezdného profilu na 3,50 m

Chatová osada
§ Napojení na III/22214 bez organizace a dopravního zna ení
§ Nedostate né í kové parametry, chybí výhybny.

U Mostu
§ Most - nedosta uje technicky ani kapacitn
§ Napojení místních komunikací na II/222 bez organizace a dopravního zna ení
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Dubina
§ Napojení místních komunikací p i výjezdu od Dubinského potoka  stoupání v k i ovatce 20% - zú ení

pr jezdného profilu na 3,50 m, nep ehledné, ikmý úhel napojení
§ Nedostate né í kové parametry pr jezdné komunikace procházející sídlem 3,5-4,0 m, chybí výhybny

B.9.5.1.2. Doprava v klidu
Vzhledem k typu zástavby je v sou asné dob  parkování v sídlech e eno na vlastních pozemcích.
V sídlech nejsou, a  na výjimky, vymezeny plochy pro parkování. Parkování a odstavování vozidel je mo né

p i okrajích místních komunikací.
Pouze v centrální ásti obce Pulovice parkují cca 3 vozidla. V Sedle ku parkují vozidla na plo e za budovou

prodejny a na návsi. V Dubin  parkují vozidla na plo e p ed budovou Obecního ú adu a po ární zbrojnice. Plocha je
dopln na pro sb r separovaného odpadu.

V sou asnosti je nutno uva ovat se stupn m automobilizace 1:3 s tím, e se nár st po tu vozidel je t
nezastavil. Navíc s rostoucí ivotní úrovní se zvy uje i hybnost, s tím související v t í pot eba parkovacích míst.

V e ených sídlech ne iní parkování a odstavování vozidel potí e, v t ina pot ebných gará í je budována p i
rodinných domcích a pot ebu odstavných stání lze tedy zcela pokrýt gará emi.

B.9.5.1.3. Hromadná doprava
Autobusová doprava
V sou asné dob  mají sídla spojení s okolím ve ejnou autobusovou dopravou. Zastávky jsou v Muzikov , U

Mostu, v Dubin , na k i ovatce silnic III.t ídy 22212 a .22213 u mate ské koly, v emnici a v Sedle ku.

elezni ní doprava
e eným územím neprochází ádná elezni ní tra

Doprava letecká
e ené území se nachází v ochranném pásmo leti t  Karlovy Vary s vý kovým omezením staveb. Celé e ené

území se nachází v ochranném pásmu se zákazem laserových za ízení.

B.9.5.1.4. Nemotoristická doprava
P í doprava
Správním územím obce emnice procházejí dv  turistické stezky:
- lutá . 6681 (z Pily p es And lskou horu na emnickou skálu)
- ervená .0244 (KV  v ídlo p es emnickou skálu, Dubinu do Strá e nad Oh í ST)

Vzhledem k etnosti pohybu p ích nejsou podél komunikací provedeny chodníky, p ípadné stezky nejsou
zpevn ny. Pouze ve Dubin  je krátký chodník vedoucí podél severní p ístupové komunikace (sm r od Karlových
Var ) sm rem k prodejn .

Cyklistická doprava
Správním územím obce emnice procházejí cyklistické stezky. Jedna trasa vede p es sídlo Sedle ko sm rem

na Pulovice a dále Kyselku a dal í vede p es sídlo emnice, Pulovice sm rem na Ostrov.

B.9.5.2. Koncepce odkanalizování
Hlavními odpadními vodami v sídlech jsou spla kové vody z domácností. Odpadní vody svým slo ením a

koncentrací odpovídají obvyklým hodnotám a nejsou ovliv ovány jinými specifickými komponenty.
 V sídle Sedle ko je vybudovaná nová kanalizace a OV. Je na ní napojeno cca 70%.
 V sídle emnice a Pulovice není spla ková ani de ová kanalizace. De ové vody ze st ech jsou odvád ny do
terénu, spla kové vody pak do ump u jednotlivých nemovitostí. Odpadní vody jsou zachycovány v umpách na
vyvá ení. Program vyvá ení jednotlivých ump není koordinován a závisí na u ivateli umpy. Z tohoto d vodu
dochází k hygienickým závadám.

Sedle ko
Stávající kanalizaci tvo í ty i stoky a jedna hlavní, která odvádí spla kové vody do OV, která je vystav ná

na severozápadním okraji obce. Do t chto stok jsou spla kové vody z jednotlivých nemovitostí odvád ny
samostatnými p ípojkami. Nemovitosti které nejsou p ipojeny na kanalizaci odvádí spla ky do umpy nebo septiku
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s p epadem do terénu. Tento systém je p í inou hrubých hygienických závad. S vyu itím stávajících stok je po ítáno
a je nutné prov it jejich stav. V obci je z ízena de ová kanalizace, která je svedena propustkem do zatrubn né
stoky a dále pak do odtoku OV.

Beraní Dv r
V sou asné dob  je v obci zrealizována kanalizace její  výstavba probíhala spole n  s výstavbou vodovodu. Je

té  zrealizována malá OV, která je umíst na na ji ním okraji obce.

emnice, Pulovice, Muzikov
V obci není z ízená ádná kanalizace a spla kové vody odtékají do ump nebo septik , které jsou z ízeny u

ka dé nemovitosti. Tento systém je p í inou hrubých hygienických závad.

Dubina
V obci je zrealizována kanalizace, její  výstavba probíhala spole n  s výstavbou vodovodu. Spla kové vody

odtékají do OV nacházející se na severním okraji obce. P e i t né vody odtékají do eky Oh e.

B.9.5.3. Koncepce zásobování vodou

B.9.5.3.1. Vodní toky a plochy
e ené území nále í do povodí eky Oh e. V t í ást území je odvod ována k severu Dubinským potokem a

bezejmennými toky do Oh e. Do vý e uvedených tok  p itéká n kolik krátkých vláse nic, které vesm s odvod ují
báze staré k ry zv trávání v hluboce se za ezávajících údolích.

Vodohospodá ský význam vodních tok  jako recipient  odpadních a srá kových vod na území sídelního
útvaru je nesporný. N které vodní toky mají také význam estetický a urbanistický.

V t í ást území je odvod ována k severu Dubinským potokem a bezejmennými toky do Oh e. Do vý e
uvedených tok  p itéká n kolik krátkých vláse nic, které vesm s odvod ují báze staré k ry zv trávání v hluboce se
za ezávajících údolích. V e eném území bylo v minulosti rovn  vybudováno mno ství malých i st edních rybní k ,
z nich  jsou n které ji  nefunk ní.

Na p ítocích Oh e je v e eném území 11 rybník  a v  Sedle ku, emnici a Pulovicích po ární nádr . N které
vodní toky mají také význam estetický a urbanistický. Toky protékají územím v p irozených, neupravených korytech,
pouze ást Dubinského potoka byla zatrubn na.

Vodní toky a údolní nivy jsou podle ustanovení § 3 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve
zn ní pozd j ích p edpis  chrán ny jako významné krajinné prvky a k zásah m v nich, mezi které pat í podle
ustanovení § 4 odst. 2 citovaného zákona i úpravy vodních tok  a zm ny kultur pozemk , je krom  souhlasu
vodoprávního ú adu nutné i závazné stanovisko orgánu ochrany p írody a krajiny.

B.9.5.3.2. Zásobování vodou
Na katastru obce emnice se nachází ty i lokální vodní zdroje s vlastním ochranným pásmem a nad ástí

obce Muzikov a Pulovice jeden lokální vodní zdroj s vlastním ochranným pásmem. Pro zásobování obce Dubina se
vyu ívá zdroj a vodárna nad Beraním dvorem. Vodovodní sí  má rovn  ást obce Pulovice.

V sídlech emnice, Muzikov, Sedle ko a v chatové oblasti není vybudován ve ejný vodovod, zásobování
vodou je zaji t no ze studní.

Trasa vodovod  vedou zem d lskými pozemky s trvale travním porostem do sídel, kde je vodovodní ad
veden ve vozovkách a jednotlivé domy jsou na ad napojeny pomocí samostatných p ípojek. Domy, pro které
vodovodní p ípojka není z ízena, vyu ívají vlastní zdroje vody.

Sedle ko
Obec je zásobována vodou ze t í m lkých jímacích objekt  a z vrtané studny. Voda z jímacích objekt  je voda

svád na do malého vodojemu a odtud samospádem do obce. Z vrtané studny je voda té  erpána do vodojemu.
Vrtaná studna byla z ízena z d vodu malé vydatnosti ostatních t í jímacích objekt . Vzhledem k plánovanému
rozvoji obce bude nutné vybudování dal ích zdroj  vody a celkové posílení vodovodního adu.

Beraní Dv r
Obec je zásobována vodou z vrtané studny nacházející se severn  od obce.
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emnice
Obec je zásobována vodou z vrtané studny. Voda z jímacího objektu je svád na akumula ní nádr e a odtud

samospádem do obce. Vzhledem k plánovanému rozvoji obce bude nutné vybudování dal ích zdroj  vody a celkové
posílení vodovodního adu. Farma je zásobována ze stejného zdroje jako obec, ale samostatným adem.

Dubina
Obec je zásobována vodou z vrtané studny nacházející se u ji ního okraje obce. Chatové osady mají vlastní

zdroje vody z kterých jsou zásobovány jednotlivé objekty.

Muzikov
Obec je zásobována vodou ze t í vrtaných studní. Vody z jímacích objekt  je svád na do akumula ních nádr í

a odtud samospádem do obce. Vzhledem k plánovanému rozvoji obce bude nutné vybudování dal ích zdroj  vody a
celkové posílení vodovodního adu.

Pulovice
Obec je zásobována vodou z vodojemu, který je postaven na severozápadním okraji obce.

B.9.5.4. Koncepce zásobování teplem a plynem
V sou asné dob  je v e eném území p evá n  vyu íván lokální zp sob vytáp ní s vyu itím pevných paliv a

elekt iny, pouze 7 bytových objekt  má lokální plynové vytáp ní.
Správním územím obce emnice neprochází ádný vysokotlaký plynovod.

B.9.5.5. Produktovody
Katastrálním územím emnice a Pulovice prochází katodov  chrán ná trasa produktovodu EPRO, a.s., a s

ní související achty, doprovodný sd lovací kabel a nachází se zde i stanice katodové ochrany s el. p ípojkami a
anodovým uzemn ním, které má negativní vliv na podzemní kovová za ízení. Ochranné pásmo podzemních potrubí
pro pohonné látky a ropu vyplývá z vládního na ízení . 29/1959 Sb. a SN 6502040 (Dálkovody ho lavých kapalin)
a je vymezeno svislými plochami 300m po obou stranách potrubí.

Dle jmenovaného vl.na ízení § 4 je charakterizováno ochranné pásmo jako prostor v bezprost ední blízkosti
potrubí, který je bez újmy obvyklého zem d lského vyu ití ur en k zabezpe ení obvyklého plynulého provozu potrubí
a k zaji t ní bezpe nosti osob a majetku. Vlastníci (u ivatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdr et se
v eho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpe nost provozu.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovod  ho lavých kapalin dle vý e uvedených p edpis .
Vládní na ízení . 29/1959 Sb. stanoví:
§ V ochranném pásmu je zakázáno z izovat zvlá  d le ité objekty, jako  i vta né jámy pr zkumných a
t ebních podnik  a odvaly hlu in.

§ Uvnit  ochranného  pásma je zakázáno:
Do vzdálenosti 200m od osy potrubí z izovat mosty a vodní díla po sm ru toku vody, jde-li potrubí p es
eku.

Do vzdálenosti 150m provád t souvislé zastav ní m st a sídli  a budovat ostatní d le ité objekty a
elezni ní trat  podél potrubí.

Do vzdálenosti 100m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastav ní vesnic.
Do vzdálenosti 50m provád t stavby men ího významu a kanaliza ní sít .
Do vzdálenosti 20m z izovat potrubí pro jiné látky ne  ho lavé kapaliny I. a II. t ídy
Do vzdálenosti 3m provád t innosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpe nost jeho provozu,
nap . výkopy, odklizování zemin, jejich navr ování, sondy a vysazování strom .

Norma SN650204 stanoví zejména:
§ zabezpe ovací pásmo dálkovodu, tj. územní pás po obou stranách dálkovodu ur ený k jeho ochran  p ed

mechanickým nebo jiným po kozením. í e zabezpe ovacího pásma je 3-5m (dle kategorie dálkovodu), co  je
kolmá vzdálenost jeho hranic od trasy dálkovodu.

§ Bezpe nostní vzdálenost, t.j. nejmen í p ípustnou kolmou vzdálenost dálkovodu od jiných objekt  a za ízení
stanovenou se z etelem k mo nému vzájemnému ohro ení, pro sídelní útvary m st, sídli  a obcí jednotn  na
150m na ka dou stranu od trasy dálkovodu

§ Bezpe nostní vzdálenost pro závody zabývající se t bou uhlí, rud a jiného nerostného bohatství, vta né a
výdu né jámy pr zkumných nebo t ebních podnik , odvaly hlu in a zvlá  d le ité objekty a za ízení300m
od trasy dálkovodu.
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B.9.5.6. Koncepce zásobování elektrickou energií
Charakteristika sou asného stavu
Správní území obce emnice je zásobováno elektrickou energií z vedení VN.
Venkovní vedení 22 kV je z prostoru rozvodny zata eno do transforma ních stanic, ur ených pro zásobování

distribu ní sít  NN. Místní trafostanice jsou 2x v Dubin  a ve skladovacím areálu, po jedné v emnici, v Sedle ku,
Muzikov , U Mostu, v chatové osad  a v Pulovicích

Sou asný stav primární napájecí sít  je uspokojivý. Sekundární rozvody jsou provedeny p evá n  venkovním
vedením, s p ipojením objekt  záv snými kabely.

Nové NN kabelové rozvody budou vedeny v zemi podél komunikací dle situace a stávající vzdu né vedení NN
se nahradí také kabelovým vedením v navrhovaných trasách. Tento NN distribu ní rozvod bude smy kován v nových
rozpojovacích i p ípojkových sk íních v blízkosti jednotlivých odb rných míst.

Sít  ve ejného osv tlení (VO)
V echna sídla mají ve ejné osv tlení, které je provedeno venkovním vedením
Návrh - rozvoj sítí VO bude úzce spojen s pr b hem nové výstavby v sídlech. V závislosti na rozsahu

výstavby budou dále rozvíjeny stávající okruhy VO nebo budou budovány nové. Napájecí body (rozvad e ve ejného
osv tlení) pro nové sít  VO budou ú eln  osazeny p edev ím v prostorách trafostanic. Napáje e budou provedeny
p evá n  kabely, ulo enými v zemních výkopech.

B.9.5.7. Spojová za ízení
Spojová za ízení v sou asné dob  zahrnují krom  pozemních telefonních sítí spole nosti Telefónica O2 Czech

Republic rovn  sít  mobilních telefon  v ech operátor , kte í p sobí na území R. V sou asné dob  roste po et a
kvalita slu eb poskytovaných jednotlivými majiteli a správci sítí (Internet, elektronická po ta atd.).

Do oblasti spojových za ízení je mo no zahrnout rovn  p íjem a zpracování televizního a satelitního signálu.

B.9.5.7.1. Pozemní telefonní sít
e ené území je po stránce telekomunika ní sou ástí ÚTO Karlovy Vary. ÚTO Karlovy Vary je organiza n

a technicky zahrnut do TTO Karlovy Vary. Celé území je obslou eno sítí spole nosti Telefónica O2 Czech Republic,
katastry obcí Sedle ko a emnice prochází dálkový a optický kabel.

B.9.5.7.2. Sí  mobilních telefon
Pokrytí e eného území je zabezpe eno v emi telefonními operátory, pro které jsou vybudovány v e eném

území 3 anténní sto áry pro p enos telekomunika ního signálu. Nacházejí se severovýchodn  nad obcí Sedle ko,
severn  nad Pulovicemi a nad chatovou oblastí nad ekou Oh í.

Dal í rozvoj t chto sítí souvisí úzce s technickým pokrokem a s úrovní a mno stvím slu eb poskytovaných
jednotlivými operátory. S ohledem na tendenci p echodu ú astník  z pevných linek na mobilní sít  rostou neustále
mo nosti vyu ití  internetové a faxové slu by, p enos obrazu atd.

B.9.5.7.3. Sí  radiokomunikací
Nad e eným územím v sou asné dob  prochází 2 paprsky radiových sm rových spoj .

B.9.5.8. Ob anské vybavení
V blízkosti obce emnice je mate ská kola. V sou asné dob  není v e eném území ádné kolní za ízení.

áci dojí d jí do kol p evá n  do Karlových Var . Slu ebna policie, po ta ani zdravotnické za ízení se v e eném
území nenachází.

V Dubin  a Sedle ku jsou dv  prodejny smí eného zbo í. V Dubin  je hostinec se sezónním provozem s
terasou u eky Oh e a dva penziony.

Stávající za ízení jsou ponechána v plochách ob anská vybavenost. Jedná se o prodejny a restaurace v sídlech
Dubina a Sedle ko.

Ve správním území se nenachází ádný sportovní areál.

B.9.5.9. Ve ejná prostranství
Ve ejné prostory jsou zejména v centru v obce Sedle ko, emnice a Dubina.
Návrh územního plánu zachovává významné plochy ve ejných prostranství.
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B.9.5.10. Nakládání s odpady
V e eném území není v sou asné dob  skládka pro ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO), ani

skládka nebezpe ných odpad . D ív j í skládky byly rekultivovány dle po adavk  orgán  státní správy.
Obec vydala Obecn  závaznou vyhlá ku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve správním území

obce emnice.
Sb r tuhého komunálního a separovaného odpadu je shroma ován v kontejnerech a nádobách na odpadky.

Sb rnými vozy je komunální odpad odvá en na ízenou skládku TKO mimo správní území obce emnice.

B.9.6. Koncepce uspo ádání krajiny

B.9.6.1. Územní systém ekologické stability
Vypracoval:  RNDr. JAN K IVANEC, EKOSLU BY � Ji ní 3 � 360 01  Karlovy Vary �

tel.  353 563 963 � mobil  603 293 697 � e-mail  j.krivanec@centrum.cz

B.9.6.1.1. Úvod
Rozsah e eného území zahrnuje území obce emnice, co  jsou katastrální území Sedle ko, Pulovice,

emnice. Plocha e eného území je cca 1321 ha. Území le í v centrální ásti Karlovarského kraje.
Dokumentace Územní systém ekologické stability obce emnice  byla zpracována pro pot eby územn

plánovací dokumentace obce. Pro území obce byl zpracován návrh místního územního systému ekologické stability
ve form  generelu v m ítku 1 : 5 000 (RNDr. Jaroslav R i ka), vymezující prvky ÚSES standardním postupem.
Vzhledem k dob  zpracování zde nebyly nadregionální a regionální prvky  v souladu s ÚTP Nadregionální a
regionální ÚSES R a se schváleným územním plánem velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské
aglomerace, proto bylo pot ebné p vodní návrh v dot ených územích p epracovat. Dal ími d vody pro výrazn j í
zásahy do p vodního návrhu jsou výsledky mapování p írodních biotop  Natura 2000 a prob hlé komplexní
pozemkové úpravy na ásti území katastrálního území Sedle ko.

Zpracovatel tohoto návrhu ji  mohl vycházet z vlastních mnohaletých zku eností s vymezováním ÚSES
v mnoha územích Karlovarského kraje - od velkého územního celku po projekty díl ích ástí. Zárove  se v ad
p ípad  podílel na rozpracování ÚSES do územních plán  obcí, studií vyu ití území a komplexních pozemkových
úprav.

Podkladem pro vymezování prvk  ÚSES vy ích hierarchických úrovní byl platný územní plán velkého
územního celku Karlovarsko-sokolovská aglomerace. V echny prvky ÚSES byly p evzaty beze zm ny, pouze
s p evedením do p íslu ného podrobn j ího m ítka. V echny prvky jsou zárove  v souladu s nad ízenou
dokumentací Karlovarského kraje.
 Místní prvky byly vymezovány tak, aby nebyly naru eny návaznosti na sousední území (na hranici obce byly
respektovány p vodn  vymezené prvky nebo vymezeny nezpochybnitelné trasy údolími vodních tok .

B.9.6.1.2. P írodní podmínky
Geomorfologie, geologie
Území le í na rozhraní mezi Sokolovskou pánví a Doupovskými horami.

Území le í dle geomorfologického len ní v t chto jednotkách:

Podsoustava  Podkru nohorská podsoustava
Celek Doupovské hory
Podcelek    Hradi ská hornatina

Podsoustava  Podkru nohorská podsoustava
Celek Sokolovská pánev
Okrsek     Ostrovská pánev

Reliéf má charakter lenité vrchoviny. Nejvýrazn j ím geomorfologickým prvkem je zahloubené údolí Oh e a
v jeho pravob e ní ásti dominanta irokého okolí - emnická skála. Dal ími významn j ími prvky jsou úzká údolí
Hloubku a Dubinského potoka. Z men ích geomorfologických tvar  se vyskytují skupiny kamen  a skalní výchozy.
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Dno údolí Oh e má nadmo skou vý ku v rozmezí 380 - 350 m, v levob e ní ásti p esahují nejvy í polohy 500 m
(Na pastvinách 516 m), vy í pravob e ní ást dosahuje emnickou skálou 644 m a Bukovým vrchem 700m. .

Geologicky nejvýznamn j í jednotkou je vulkanická oblast doupovská, na jejím  západním okraji obec le í.
V poho í p eva ují r zné edi ové vyv eliny a tufy a tufity. Nejnápadn j í útvar, emnická skála, je tvo en zn lcem.
Od západu zasahují na území obce granity karlovarského plutonu, místy ve svazích vycházející a  na povrch.
Nepatrným cípkem na území Pulovic zasahují terciérní sedimenty Sokolovské pánve - tufitické a pís ité jíly
vulkanodetritického souvrství.

Kvartérní pokryv je zastoupen na v t in  území jen svahovými hlínami, fluviální sedimenty jsou vzhledem
k charakteru území jen ojedin lé a vyskytují se v úzkém pásu podél Oh e.

Klimatologie
Území spadá do mírn  teplé oblasti, dle Quitta  jde o oblast  MT 9, pouze ji ní okraje  ji  pat í k relativn

chladn j í MT 3. Pr m rné ro ní teploty se pohybují kolem 7 - 7,5° C, pr m rné ro ní srá ky dosahují 600 mm
(Karlovy Vary 7,3° C, 601 mm). Podnebí je vlivem áste ného srá kového stínu mírn  suché. Významným jevem
jsou údolní p ízemní inverze a mlhy v údolí Oh e a v zimní polovin  roku rozsáhlé inverze v rámci celého
Podkru noho í.

Hydrologie
Celé území pat í do povodí Oh e. Oh e, protékající zhruba východním sm rem a tvo ící ur itou vodní osu

obce. Oh e  je zárove  nejv t ím vodním tokem. Na území obce p ijímá z pravé strany Hloubek a Dubinský potok se
svým p ítokem Lu inským potokem, v echny významné svým p irozeným charakterem. Krom  nich p itéká do Oh e
z obou stran n kolik krátkých a málo vodnatých potok , které v obdobích velkého sucha i vysychají.  potok.
 V území se nachází n kolik malých rybník , zakomponovaných do sít  prvk  ÚSES.

Pedologické pom ry
P dní pokryv území tvo í p evá n  kambizem  eutrofní a modální, ve vy ích chladn j ích polohách

kambizem  dystrické. V terénních depresích a mírných svazích se vyskytují kambizem  oglejené. Jen místy se
v úzkém pásu podél Oh e vyskytují fluvizem .

P dy jsou v t inou hlinité a pís itohlinité, na prud ích svazích údolí a na h betech a  siln  kamenité.
Je nutné upozornit na vlivy zp sobené lidskou inností - odvod ováním a úpravou vodote í do lo k výrazným

zásah m do p irozeného procesu vznik  a vývoje p d (zm na vodního re imu).

Vegeta ní pom ry
 Dle regionáln  fytogeografického len ní nále í území do oblasti mezofytika, do obvodu eskomoravské
mezofytikum. Pat í do fytogeografického okresu . 29 - Doupovské vrchy.

Území le í v t chto jednotkách potenciální p irozené vegetace:
§ acidofilní doubravy - biková nebo jedlová doubrava - druhov  chudé smí ené doubravy s jedlí a borovicí s
p ím sí je ábu, osiky a b ízy na ivinami chudých substrátech; výskyt v údolí Oh e a v Pulovicích

§ kv tnaté bu iny - violková bu ina - bu iny s p ím sí javoru, jilmu, jasanu a jedle s výrazným bylinným
patrem; výskyt na vy ím ji ním okraji území (violková bu ina je omezena pouze na Doupovské a Kru né
hory)

§ dubohab iny a lipové doubravy - erný ová dubohab ina - stinné dubohab iny s dominantním dubem a
habrem s astou p ím sí lípy, jasanu, javoru  a t e n ; zasahuje jen na východní okraj obce k Dubin

Vlivem dlouhodobého vyu ívání území se p irozená vegetace zachovala jen v nepatrných zbytcích na málo
p ístupných a obtí n  vyu itelných místech.

Zvlá t  chrán ná území
Ji ní ást území je sou ástí Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les.
V lesním porostu na rozhraní katastrálních území emnice a Sedle ko se dále nachází p írodní památka

Ol ová Vrata - jde o zbytek p irozeného su ového lesa na zn lcové skále. Toto zvlá t  chrán né území je zahrnuto
v místním biocentru . 12 a prochází jím osa nadregionálního biokoridoru K 41.
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B.9.6.1.3.  Biogeografické jednotky
Základními biogeografickými jednotkami jsou bioregion, biochora a skupiny typ  geobiocén  (STG).

Bioregion a biochora jsou vy ími biogeografickými jednotkami. Bioregion je jednotkou individuální,
neopakovatelnou, biochora a skupiny typ  geobiocén  jsou tzv. typologické, v podobných ekologických podmínkách
opakovatelné.

Vyli ování bioregion  a biochor se provádí s ohledem na provázanost celého systému na celostátní úrovni a
p i e ení místního ÚSES na n m nelze nic m nit. Vzhledem k ji  závaznému vymezení nadregionálních a
regionálních prvk  ÚSES jde tedy spí e o pomocné informace.

Území le í na rozhraní  bioregion  1.26 - Chebsko-sokolovský bioregion, 1.60 - Hornoslavkovský bioregion a
1.13 - Doupovský bioregion. Do bioregionu 1.26 spadá jen nepatrný západní cíp katastrálního území Pulovice do
bioregionu 1.60 spadá  ji ní ást Pulovic a Sedle ko a celé ostatní území pat í k bioregionu 1.13. P echody mezi
bioregiony nejsou p íli  výrazné. Bioregiony pat í do hercynské podprovincie, provincie st edoevropských listnatých
les .

Biochory byly vymezeny ji  v rámci star í rajonizace krajiny, pozd ji byly up es ovány a upravovány. Dle
p vodního ozna ení je e ené území za azeno do biochor:

Chebsko-sokolovský bioregion
® teplej ích ivných plo in
® údolních zá ez
® mírn  teplých pahorkatin

Hornoslavkovský bioregion
® mírn  teplých okrajových svah
® výrazných údolních zá ez

Doupovský bioregion
® mírn  teplých plo ina a pahorkatin
® mírn  teplých a  teplých údolních systém

 Úrove  bioregion  není reprezentována ádnými biocentry, úrove  biochor je reprezentována regionálním
biocentrem . 376.

Nejni í biogeografickou jednotkou jsou skupiny typ  geobiocén  (STG). Tato úrove  je reprezentována
místními biocentry. Tyto jednotky jsou vymezovány na základ  kombinace t í p írodních faktor : vegeta ního
stupn , trofické ady a hydrické ady. Pro vymezování STG byla analyzována geologická a geomorfologická stavba,
pedologické a klimatické podmínky a terénní pr zkumy.

P ehled STG v zájmovém území:
® 3 B 3 Querci-fageta typica (typické dubové bu iny)
® 3 AB 3    Querci-fageta (dubové bu iny)
® 3 BC 4 Querceta roboris-aceris sup. (javorové doubravy)
® 3 BC 5 Fraxini-alneta sup. (jasanové ol iny vy . st.)
® 3 AB 1 Querci-fageta humilia (zakrslé dubové bu iny)
® 3 BD 3 Querci-fageta tiliae (dubové bu iny s lípou)
® 4 BD 3 Fageta tiliae (lipové bu iny)
® 4 AB 2 Pineta abietis (bory s jedlí)
® 4 AB 3 Querci-fageta abietis (jedlové dubové bu iny)
® 4 B 3 Fageta paupera typica (holé typické bu iny)
® 4 B 4 Querceta roboris fagi (vlhké doubravy s bukem)
® 4 BC 5 Salici fragilis-alneta sup. (vrbové ol iny vy . st.)
® 4 BC 3 Fageta aceris (bu iny s javorem)
® 5 B 3 Abieti-fageta typica (typické jedlové bu iny)

Vzhledem k existenci rozsáhlého regionálního biocentra . 376 a nadregionálního biokoridoru K 41 jsou
v echny STG podchyceny systémem ÚSES. Území je zahrnuto p evá n  do 4. vegeta ního stupn , teplej í ásti do 3.
vegeta ního stupn . Dominantní postavení má trofická ada AB.
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B.9.6.1.4. Aktuální stav krajiny
Rozbor aktuálního stavu území vychází z terénního pr zkumu.
Sou asné osídlení je soust ed no do sídel venkovského charakteru  - Sedle ka, emnice, Dubiny a Pulovic.

Zástavbu ve volné krajin  reprezentují zem d lské areály a zejména rozsáhlé chatové osady podél Oh e. Vlastní sídla
vytvá í v dy ur itou ekologickou bariéru místního dosahu, kde prostor pro vymezování ÚSES je sice minimální, ale
z hlediska ir ích vztah  nejde o skute nosti zásadn j ího významu - je nutno respektovat zejména vymezení
biokoridoru podél Dubinského potoka ov em bez mo nosti dodr et p íslu né prostorové parametry v Dubin .
Chatové osady na levém b ehu Oh e vytvá ejí rozsáhlou bariéru, která je v dohledné budoucnosti nep ekro itelná.

Osou komunika ní sít  e eného území a jeho navazujícího okolí je silnice Karlovy Vary - Kyselka,
p edstavující díl í ekologickou bariéru. Vzhledem k charakteru a intenzit  provozu nep edstavují dal í komunikace
ádný ekologický problém.

Rozhodujícím zp sobem vyu ití ploch v e eném území je zem d lství a lesnictví. Zem d lská innost
ovlivnila na rozdíl od jiných území tvá nost i ekologickou stabilitu krajiny relativn  mén . D vodem je v t í
lenitost území. P esto i zde do lo k destrukci tradi ního zem d lství a vytvo ení rozsáhlých blok  zem d lské p dy

s nízkým podílem p írodních a p írod  blízkých prvk .

Zem d lská p da je v území tvo ena p evá n  rozsáhlými bloky trvalých travních porost  nebo orné p dy.
Zatím není p íli  patrný trend k men ím výrobním plochám. V sou asné dob  je intenzita vyu ívání p dy podstatn
ni í, ást orné p dy byla p evedena do trvalých travních porost  a n kolik drobných lokalit z stalo le et ladem, kde
lze pozorovat iniciální sukcesní stádia. Z hlediska krajinné a biologické diverzity má hodnotu soustava pastvin
len ných porosty d evin a men ími lesními porosty v severovýchodní ásti území a n které louky a pastviny nad

pravým b ehem Oh e.
Díky morfologii terénu se pro p írodní a p írod  blízké prvky v zem d lské krajin  stala ur itým refugiem

ú labí potok  stékajících sm rem k Oh i, podél nich  se vyskytují pásy ol in, tu ebníkových lad a pchá ových luk a
pastvin. Krom  t chto lokalit je v zem d lské krajin  jen n kolik dal ích d lících prvk  p írodního charakteru -
porost  podél cest a mezí.

Z vodních prvk  má zásadní význam eka Oh e. Vlastní tok i celé údolí s dlouhými úseky s p irozeným
charakterem pat í k ekologicky nejvýznamn j ím prvk m celého karlovarského kraje. P írodní charakter má i
Dubinský potok nad Dubinou a potok Hloubek. Díl ím prvkem kladn  ovliv ujícím tvá nost krajiny a její
ekologickou hodnotu jsou  ty i rybníky, zpravidla obklopené pásem ol in.
 Lesní porosty zaujímají polohy extrémn j ích p írodních podmínek (svahy, údolí, kamenité a neúrodné p dy)
v severních okrajových ástech území a ve svazích údolí Oh e. Ji ní ást území je souvisle zalesn na, je ástí
rozsáhlého lesního komplexu zasahujícího a  ke Karlovým Var m.

Lesy s p irozenou d evinou skladbou se vyskytují jen ostr vkovit . P vodn  dominantní d eviny - jedle, dub,
lípa a buk - byly omezeny a nahrazeny porosty smrku ztepilého, asto v istých monokulturách. Místy se vyskytuje
p ím s mod ínu a douglasky. Borovice lesní, dub, lípa a buk se zachovaly a jsou hojn j í na  prudkých skalnatých a
kamenitých svazích. V men í mí e se vyskytují dal í listnaté d eviny - javor, jasan, b íza, na vlh ích stanovi tích
v ú labích potok  ol e. Na okrajích les  se vyskytují je áby, jívy a osiky.

Ekologicky významn j í rozsáhlej í smí ené porosty s výrazn j ím zastoupením listnatých d evin a borovice
lesní se vyskytují zejména v pravostranné ásti údolí Oh e v trase nadregionálního biokoridoru K 41 a v regionálním
biocentru . 376.

P im ená obnova a udr ení ekologické stability krajiny bude vy adovat na v t in  území ochranu
dochovaných p írodních hodnot a jen díl í strukturální zásahy. Ochrana se musí týkat zejména toku Oh e, ú labí
Dubinského potoka, etrn  vyu ívaných luk a pastvin a lesních porost  s p irozen j í d evinnou skladbou.
Strukturálními zásahy se rozumí dopln ní porost , jednoduché revitalizace vodote í a podpora spontánních
p írodních proces . Zvlá tní formou ochrany je zaji t ní p im ené úrovn  obhospoda ování trvalých travních
porost .

B.9.6.1.5. Ekologická stabilita krajiny
Území bylo p i terénních pr zkumech posuzováno podle estistup ové klasifikace stup  ekologické stability:

0 - plochy ekologicky výrazn  nestabilní, bez p irozených vazeb
1 - plochy ekologicky velmi málo stabilní
2 - plochy ekologicky málo stabilní
3 - plochy ekologicky st edn  stabilní
4 - plochy ekologicky velmi stabilní
5 - plochy ekologicky nejstabiln j í

 Celkov  je území ekologicky st edn  stabilní, ale s velkými místními rozdíly. Málo stabilní plochy tvo í bloky
orné p dy a intenzivn  vyu ívaných trvalých travních porost , prostory sídel, zem d lských areál  a dal ích lokalit
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s tzv. p írod  cizími prvky. Území s vysokou ekologickou stabilitou se vyskytují ostr vkovit  v lesních porostech
s d evinou skladbou blízkou p irozené (su ové lesy, bu iny, ol iny, doubravy), p i potocích a na n kterých etrn
vyu ívaných trvalých travních porostech a opu t ných plochách.

Tém  v echny ekologicky hodnotn j í ásti území byly zahrnuty do biocenter a biokoridor .
Je nutno ale uvést, e ekologická stabilita území je výrazn  asov  prom nlivá jak vlivem spontánních

p írodních proces , tak zejména antropogenních aktivit. V posledních letech vlivem sní ené intenzity zem d lského
hospoda ení dochází k ur itému pozitivnímu posunu.

B.9.6.1.6. Koncepce návrhu ÚSES
Metodické poznámky

 Vymezování a ochranu územních systém  ekologické stability za azuje zákon . 114/1992 Sb. O ochran
p írody a krajiny mezi základní nástroje zaji t ní ochrany p írody a krajiny. V tomto zákon  a v provád cí vyhlá ce
. 395/1992 Sb. Jsou rovn  vymezeny základní pojmy a podrobnosti vymezení a hodnocení ÚSES.

 Pro vymezování ÚSES platí p t kritérií:
1. kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystém
2. kritérium prostorových vazeb potenciálních ekosystém
3. kritérium minimáln  nutných prostorových a asových parametr
4. kritérium aktuálního stavu krajiny
5. kritérium spole enských limit  a zám r
 Prvky ÚSES se nejprve navrhují dle kritérií 1-3, p edstavujících exaktní p írodov dná hlediska, a poté se
upravují v rozsahu p ípustných mezí dle kritérií 4-5 do spole ensky akceptovatelné podoby.
 Obecn  je smyslem ÚSES vymezit prostor pro p írodu , skládající se z ploch (biocenter) a tras (biokoridor ).
V sou asné dob  má tento prostor obvykle charakter ostrov  obklopených naru eným prost edím. Ú elem
vymezování ÚSES je ochrana stávajících a vytvo ení nových ostrov  v po adované hustot  a nalezení jejich
vhodných propojení systémem suchých a mokrých cest, aby byla umo n na vým na biologických informací mezi
jednotlivými ostrovy.
 Vzhledem k asovým parametr m p írodních proces  je pot ebné, aby vymezení bylo dostate n  stabilní a u
stávajících nebo realizovaných prvk  dlouhodob  nem nné.

Pro ozna ování nadregionálních a regionálních prvk  je pou ito závazné celorepublikové íslování dle ÚTP a
nad azené íslování dle ZÚR, prvky místní jsou íslovány zvlá  v rámci obce.

B.9.7. Ochrana ivotního prost edí
B.9.7.1. Ochrana ovzdu í
V sou asné dob  je naru ováno ovzdu í lokálními tepelnými zdroji na tuhá nekvalitní paliva a emisními

kodlivinami z dopravy. Ke zvý ení emisního zatí ení dochází p edev ím v zimním období. K inverzním situacím
vzhledem k polohám obou obcí dochází v ni ích údolních polohách kolem ek.

Nej ast ji se vyskytující emisní kodliviny SO2, tuhé látky v etn  popílku, NOx , pop ípad  CO. Uhlovodíky a
ostatní látky se ve v t í mí e neuplat ují.

Rozhodující vliv na emisích kodlivin do ovzdu í má lokální vytáp ní. Krom  stacionárních zdroj  se na
zne i ování ovzdu í podílí mobilní zdroje. Doprava individuální a p edev ím nákladní emituje do atmosféry
zejména CO, uhlovodíky, NOx. Zejména na pr jezdných komunikacích p sobí p i sou asném dopravním zatí ení
negativn .

P i nep íznivých meteorologických podmínkách lze o ekávat vliv vzdálen j ích zdroj  zne i t ní ovzdu í ze
Sokolovska a Karlovarska.

Nejvy í koncentrace oxidu si i itého nastávají p edev ím v zimním období, kdy p i zvý eném emisním
zatí ení dochází vlivem nep íznivé meteorologické situace (inverzní zvrstvení atmosféry a malý pohyb vzdu ných
hmot) a konfigurace terénu (sev ené údolí kolem Oh e) ke kumulaci kodlivin v p ízemní vrstv  atmosféry s
negativními dopady na abiotické a biotické slo ky prost edí.

Nejvy í koncentrace NOx se vyskytují podél frekventovaných komunikací a jsou závislé p edev ím na
intenzitách dopravy.

Návrh územního plánu umo uje eliminaci zdroj  zne i t ní ovzdu í p echodem z tuhých paliv na
u lechtilej í zdroje (el.energie, plyn apod.). Dále je vhodné zvý it ú innost spalovacího procesu v kotlích  vým nou
zastaralých kotl . Je vhodné podporovat netradi ní zdroje spalování d evního odpadu, tepelná erpadla v kombinaci
s el. energií.
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Uva ovaná výstavba bude v souladu s po adavky na ochranu ovzdu í vedoucí k zabezpe ení jeho odpovídající
kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne i ujících látek.

Opat ení na stran  spot ebitele
· Zajistit odstran ní nedostatk  v oblasti tepelné ochrany vytáp ných budov.
· Zajistit realizaci racionálních zm n v provozu budov.
· Zaji t ní d sledné regulace otopných systém  v budovách.
· Zaji t ní d sledného m ení individuální spot eby tepla v bytech.
· Sní ení distribu ních ztrát.
· Zajistit racionální provoz systému P íprava teplé u itkové vody.
· Zajistit reálná opat ení v místech kone né spot eby TUV.

Dal í opat ení na úseku ochrany ovzdu í
  Dal í opat ení v oblasti zlep ení kvality ovzdu í jsou navrhovány optimálním e ením funk ních ploch,
návrhem dopravního e ení a dal ími opat eními. Navrhuje se  nap íklad:

· zalo it nové plochy zelen , udr ovat a obnovovat v echny kategorie zelen
· dislokovat výrobní a stavební provozy a výrobní slu by mimo obytná území
· upravit venkovské komunikace za ú elem sní ení pra nosti
· druhové slo ení d evin v lesních i nelesních porostech provád t s ohledem na alergizující ú inky v zájmu

vytvo ení optimálního venkovského prost edí

B.9.7.2. Ochrana proti hluku a vibracím
Vzniká zejména z dopravního provozu na komunikaci II/222. Nejintenzivn j í liniový hluk kamionové

dopravy (Mattoni Kyselka) je áste n  clon n terénní konfigurací a vzrostlou zelení. Projevuje se v lokalitách
Dubina, U Mostu a v Muzikov .

Lokálním zdrojem hluku je chladící za ízení výrobny a skladu v emnici a technologie p ípravy a zpracování
krmiv a mechanizace v jednotlivých statcích. Pro svoji odlou enou polohu se lokální zdroje hluku tém  netýkají
bytové výstavby v obcích.

Cílem územního plánu je vytvo it podmínky pro výsadbu zelen  s funkcí ochranných clon u exponovaných
komunikací a pr myslových provoz , v etn  budování ochranných val . Trvalé zdroje hluku odstínit pomocí
protihlukových zdí a technickým e ením objekt . Koncep n  vycházet p edev ím z urbanistického e ení návrhem
optimálních tras odklonu exponovaných komunikací a funk ním zónováním zaji ujícím vhodné situování
potencionálních zdroj  hluku.

Pro sní ení negativních vliv  hluku na zdravotní stav obyvatel a náv t vník  se navrhuje:
§ optimalizovat návrh funk ních ploch tak, aby nedocházelo k zat ování zejména obytných zón
§ dislokovat výrobní a zem d lské areály do samostatných funk ních zón, odd lit je od obytných lokalit a

zajistit jejich optické a hlukové odstín ní zelení
§ z ídit protihluková opat ení u komunikace II/222 v úseku nov  navrhovaných ploch v lokalitách Dubina, U

Mostu a emnice (protihlukové zdi, terénní úpravy, zvukov  izola ní konstrukce v navrhovaných stavbách)

B.9.7.3. Ochrana vod
Hranice záplavových území
Záplavové území Oh e v .km 184,0 221,0 bylo stanoveno Okresním ú adem Sokolov dne 25.9.1998

(opraveno 6.10.1998) pod .j. P/1134/98.
 V grafické ásti územního plánu je zakresleno stanovené záplavové území toku Oh e.

Povrchové vody
Vodohospodá ský význam vodních tok  jako recipient  odpadních a srá kových vod na území sídelního

útvaru je nesporný. Vodní toky mají také význam estetický a urbanistický.
V t í ást území je odvod ována k severu Dubinským potokem a bezejmennými toky do Oh e. Do vý e

uvedených tok  p itéká n kolik krátkých vláse nic. V e eném území bylo v minulosti rovn  vybudováno mno ství
malých i st edních rybní k , z nich  jsou n které ji  nefunk ní.

Toky protékají územím v p irozených, neupravených korytech, pouze ást Dubinského potoka byla
zatrubn na.

Kvalita povrchové vody v tocích není v e eném území pravideln  sledována.
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Ochranná pásma
Ve smyslu zákona .164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích p írodních minerálních vod,

p írodních lé ebných lázních a láze ských místech a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (láze ský zákon) jsou
v e eném území vyhlá ena tato ochranná pásma:
- ochranné pásmo II.B stupn   p írodních lé ivých zdroj  láze ského místa Karlovy Vary
- ochranné pásmo II. stupn  zdroj  p írodních minerálních vod z ídelní struktury Kyselka

Ve správním území obce emnice se nachází n kolik lokálních vodních zdroj  s vlastním ochranným
pásmem.
  Zaji uje se ochrana v ir ím v souvislosti s p írodními podmínkami a s d razem na prevenci p ed ohro ením
vodních zdroj . Pro ka dý stupe  jsou stanoveny omezení a zákazy n kterých inností.

Navrhuje se:
§ vybudovat kanalizaci a v echny nov  navr ené objekty, zejména výrobní provozy napojit na kanalizaci, uvést

do souladu s kanaliza ním ádem (u více zne i t ných odpadních vod provést p ed i t ní)
§ dávky strojených hnojiv podle kultur a p dy stanovovat na optimum a vyu ívat formy a druhy bez negativních

dopad  na kvalitu povrchových i podzemních vod
§ organická hnojiva pou ívat podle schválených hnojných plán , aplikovat je bez vniku nebezpe í zne i t ní

vod
§ u zem d lských za ízení zajistit uskladn ní hnojiv, biocid , ropy, krmiv a odpad  tak, aby nedo lo ke

kontaminaci vod (vhodná technologie uskladn ní, pot ebná kapacita)
§ meliora ní opat ení provád t pouze v lokalitách, kde je zaru en výsledný efekt z hlediska zem d lské výroby

a kde nedojde ke zbyte né likvidaci p irozených ekosystém
§ toky zachovávat ve svých p irozených e i tích, v p ípad  revitalizace tok  dbát na zachování p íznivých

pr tokových pom r , ekologicky vyvá eném inunda ním území a zaji t ní funkce samo ist ní vody a estetiky
prost edí

§ toky v hranicích zastavitelného území za lenit a ochránit v urbanistické struktu e sídel (v p ípad  Dubinského
potoka je tok ochrán n plochami sídelní zelen , potok v Sedle ku je sou ástí rekrea n   sportovní zóny

§ d sledn  dodr ovat zásady vyhlá ených ochranných pásem
§ v rekrea ních lokalitách a za ízeních se zásobením z lokálních zdroj  vody vyu ít suchých zp sob  likvidace

výkal  nebo vybudovat malé OV

B.9.7.4. Ochrana p írody
  Prvkem ochrany p írodního prost edí je inventarizace, vyhlá ení, ochrana a o et ování významných
p irozených lokalit.

Územní plán e í z hlediska ochrany p írody zachování stávajících významných ploch zelen . Navrhované
e ení chrání významné krajinné prvky. ÚP po ítá s obnovou stromo adí, s ochranou doprovodné zelen  vodote í a

se zvý ením podílu kvalitní zelen  v sídlech i mimo zastav ná území.
  V zájmu zachování výrazných krajiná ských hodnot, ekologické stability, ochrany vodohospodá ské stability,
zachování ivo i ných a rostlinných spole enstev, proti vliv m postupující exploatace krajiny uzemní plán
optimalizuje ve kerou antropogenní innost.

Cenné p írodní prvky tvo í v krajin  áste n  zachovalý systém vodote í, úprava hrází stávajících rybník ,
stromo adí podél komunikací, remízky ve volné krajin  a podél polních cest, osázení a vzrostlá zele  v centru sídel.

CHKO Slavkovský les
Stávající stav
V e eném území je na katastru Sedle ka CHKO Slavkovský les.
V zájmu zachování výrazných krajiná ských hodnot, ekologické stability, ochrany infiltra ního a jímacího

území p írodních lé ivých zdroj , ochrany vodohospodá ské stability, zachování ivo i ných a rostlinných
spole enstev, proti vliv m postupující exploatace krajiny byla v roce 1974 z ízena Chrán ná krajinná oblast
Slavkovský les o rozloze 640 km2. Správa CHKO, sídlící v Mariánských Lázních na spravovaném  území, do n ho
spadá celé e ené území, zasahuje do vyvíjení lidské innosti tak, aby p irozené prost edí bylo touto inností dot eno
minimáln , nezbytnou antropogenní innost optimalizuje.
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  Oborový dokument CHKO Slavkovský les, zpracovaný v roce 1984 rozd lil území chrán né oblasti na zóny,
odstup ované podle krajiná ské a ekologické hodnoty. Byly vymezeny 4 stupn :
  I.zóna - území nejvy ích p írodních, krajiná ských a ekologických kvalit. Zahrnuje vyhlá ená chrán ná
území nutné pro ochranu t chto CHÚ, koridory spojující CHÚ, plochy s výraznými p irozenými ekosystémy,
infiltra ní území p írodních lé ivých zdroj  a vodních zdroj .
  II.zóna - území s kvalitním prost edím, asto navazující na p edchozí zónu a podobných hodnot, av ak
neza azená do systému CHÚ. Jsou zde vyrovnané pom ry mezi p írodními prvky a antropogenními initeli se
zvý enou estetickou a ekologickou hodnotou. A  na výjimky jsou tato území s ídkou hustotou osídlení. Oproti
metodice jsou do této kategorie zahrnuty láze ské lesy a vnit ní láze ské území. Za azení je opodstatn né z d vodu
vysoké estetické hodnoty, ochrany p írodních lé ivých zdroj  a zd razn ní bioklimatických a geopsychických funkcí
lesních a parkových porost  láze ského místa.
  III.zóna - b ná krajina, bez ru iv j ích element , ekologicky vyvá ená, prosta v t ích st edisek osídlení,
zem d lská p da vyu ívaná extenzivn  na malých plochách, lesní porosty vytvá ejí vyvá ené ekosystémy, nachází se
zde ada chrán ných p írodních prvk  i kulturních památek.
  IV.zóna - území s poru enou ekologickou stabilitou, men í estetickou úrovní, plochy devastované, dot ené
t bou nerostných surovin. Jedná se o plochy obytného území s projevy hospodá ské innosti, území intenzivn
zem d lsky obhospoda ovaná, opakovan  odvodn né plochy, s absencí krajiná sky pozitivních prvk .

Návrh
 P i správním a rozhodovacím ízení v rámci Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les zohled ovat zájmy
ochrany p írody, navrhované Správou CHKO Slavkovský les a rozpracované tak, aby:

· ve II. zón  z staly optimáln  vyvá ené p írodní pom ry s antropogenní inností. Zem d lskou výrobu
provozovat extenzivním zp sobem, s preferencí pastevního vyu ití pozemk , neprovád t meliora ní
opat ení - zejména odvodn ní. V lesním hospoda ení dbát na zachování rozlohy a kvality lesních porost ,
t bu d evní hmoty provád t maloplo n .

· ve III. zón  udr et zem d lsky a ekologicky optimální stav krajiny. Obhospoda ovat hony optimálních
velikostí (v závislosti na p írodních podmínkách), vytvo it kvalitní agrobiocenozy p edev ím trvalých a
do asných travních porost  s p evahou pastevních areál , zachovat p irozené prvky (remízky, meze,
doprovodná zele  vodních tok  atd.) tak, aby se zvý ila diversita krajiny. Krom  st edních sídel s trvalou
obytnou funkcí rozvíjet sídla s rekrea ním charakterem (Martinov), dal í innost ekologicky optimalizovat.

· ve IV. zón  se zlep ila kvalita prost edí. V zem d lsky obhospoda ovaných oblastech u init biologická a
agrotechnická opat ení ke zmírn ní negativního vlivu zem d lské výroby na krajinu, v obytných lokalitách
postupn  odstra ovat zdroje zne i t ní ovzdu í a hluku, zvy ovat estetiku prost edí výsadbou nové a
údr bou stávající zelen

Maloplo ná chrán ná území
Stávající stav
V bezprost ední blízkosti obce Dubina, za hranicí katastru obce emnice se nachází Národní p írodní

památka  SKALKY SK ÍTK .

P írodní památka OL OVÁ VRATA:
Je skalní výchoz nad údolím Oh e na vrcholu emnické skály (645,5 m). Zn lcový ostroh z ásti pokrytý

su ový lesem p irozeného charakteru.
Vým ra: 3,79 ha       Vyhlá eno: 1932
Katastrální území:        Nadmo ská vý ka:

emnice, Sedle ko       480  645,5 m
(okres Karlovy Vary)

Geologie
 Výrazný skalní výchoz, tvo ený výlevy fonolitového a trachyandesitového charakteru, na jihozápadním okraji
sope ného komplexu Doupovských hor. Na výchozech uvedených hornin se vyvinula velmi m lká inciální stadia p d
od litozemí po typické (litické) rankery. V okolí na n  navazují typické (nasycené i kyselé) kambizem .

Kv tena
 Skalní výchoz je z ásti porostlý su ovým lesem p irozeného charakteru (svaz Tilio-Acerion). Krom  javor ,
lípy malolisté (Tilia cordata) a dubu zimního (Quercus petraca) vzácn  najedeme jilm horský (Ulmus glabra) a jedli
b lokorou (Abies alba). V ni ích patrech vegetace rostou druhy kv tnatých bu in: lilie zlatohlávek (lilium
martagon), lýkovec jedovatý (Dphne mezereum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata) a zimolez erný (Loniceta
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nigra). P ímo na skále vytvá í výrazný jarní aspekt ta ice skalní (Aurinia saxatilis). Údaje o výskytu siln
ohro ených druh  kapradinky skalní (Woodsia ilvensis) a lopu tíku sklon ného (Hackelia defelexa) se nepoda ilo
potvrdit.

Zví ena
 B ní lesní ivo ichové, ze zajímav j ích druh  jsou to výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus
corax), kte í zde vzácn  hnízdí. Místo je historickým hnízdi t m výra velkého (Bubo bubo), práv  pro jejich ochranu
je zakázáno horolezectví.

Lesnictví
 Negativní vlivy v území, zejména rozpad smrkových monokultur v jeho západní ásti a invaze nep vodní
douglasky tisolisté (Pseudotsuga meziesii) p ímo do skal, se nákladn  e í výsadbou p vodních druh  d evin  jedle
b lokové, lípy malolisté, javoru klenu a jilmu horského a horolezeckými zásahy.

Vyu ití
 Na vrchol emnické skály s p knými výhledy na Doupovské hory a Chodovskou pánev vede frekventovaná
turistická trasa. P ístup na skálu je bezpe ný z ji ní strany ze silnice mezi obcemi emnice - And lská Hora, odkud
mohou p ijít také mototuristé.

Pta í oblast Doupovské hory:
Kód lokality:   CZ0411002
Rozloha:  630116,49 ha
Popis:

Plochá sope ná hornatina Doupovské hory je jedním z významných území eské republiky z hlediska výskytu
ady zvlá t  chrán ných a ohro ených druh  pták . P vodní vegeta ní kryt tohoto území tvo ily v minulosti
p evá n  kv tnaté bu iny, jejich  pom rn  rozsáhlé zbytky se zachovaly dodnes. Pro Doupovské hory je v sou asné
dob  nejtypi t j í, a to hlavn  v centrální ásti, mozaika travinobylinných spole enstev, porost  ke  a listnatých
lesík , které vznikly sukcesí na opu t ných a neobhospoda ovaných bývalých zem d lských pozemcích. Vodní
plochy se vyskytují p evá n  v okrajových ástech na Radonicku, v okolí Bra ce a Ostrova nad Oh í. Území se
rozkládá v nadmo ské vý ce 290 - 928 metr  nad mo em. ást území je v sou asnosti vyu ívána jako vojenský
výcvikový prostor. lenitost území, a pestrost jednotlivých zastoupených biotop  jsou d sledkem zna né druhové
diverzity vyskytujících se pták . Doupovské hory jsou hnízdi t m 148 pta ích druh . Dominují zde druhy lesních a
lu ních spole enstev.

Charakteristické a také nejvýznamn j í druhy pro tuto oblast tvo í potápka ernokrká (Podiceps nigricollis),
áp erný (Ciconia nigra), v elojed lesní (Pernis apivorus), moták pochop (Circus aeruginosus), lu ák ervený

(Milvus milvus), tet ívek obecný (Tetrao tetrix), ch ástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago),
sluka lesní (Scolopax rusticola), holub doup ák (Columba oenas), výr velký (Bubo bubo), luna edá (Picus canus),
datel erný (Dryocopus martius), k epelka polní (Coturnix coturnix), krutihlav obecný (Jynx torquilla), p nice
vla ská (Sylvia nisoria), bramborní ek hn dý (Saxicola rubetra), lejsek malý (Ficedula parva), strnad lu ní (Miliaria
calandra), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), sk ivan lesní (Lullula arborea), uhýk obecný (Lanius collurio), o e ník
kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a krkavec velký (Corvus corax).

Evropsky významná lokalita Doupovské hory
Kód lokality: CZ0424125
Rozloha: 12584,7 ha
Poloha:

Území bezprost edn  navazuje na hranice vojenského újezdu Hradi t  v prostoru mezi Karlovými Vary a
Kadaní jeho osu tvo í eka Oh e. Sou ástí území je také východní p edh í Doupovských hor na jih od Kadan .
Ekotop

Jádrem území je pr lomové údolí Oh e s p ilehlými svahy Doupovských, event. Kru ných hor. Strmé svahy
údolí, asto pokryté sut mi nebo edi ovými drolinami por stají v t inou listnaté lesy p irozeného druhového slo ení
- su ové lesy, kv tnaté bu iny, dubohab iny nebo bazifilní teplomilné doubravy. Území je bydováno neovulkanity,
áste n  sem ale zasahují také tercierní sedimenty Sokolovské pánve i krystalinikum Kru ných hor. Západní ást

území tvo í pom rn  vysoko polo ená t etihorní parovina, s pom rn  drsným klimatem, která spojuje Slavkovský les
a Doupovské hory. Geologicky je tvo ena krystalinikem karlovarského plutonu. Východní p edh í Doupovských hor
- Doupovská pahorkatina - je mírn  zvln ná, siln  zem d lsky vyu ívaná a nachází se ve výrazném srá kovém stínu.
Biota

P írodn  velmi rozmanité území je tvo eno zhruba t emi celky: kontaktní území mezi Slavkovským lesem a
Doupovskými horami na západ  lokality se vyzna uje malým podílem les  p irozeného druhového slo ení. P eva ují
zde hospodá ské lesy z borovice a smrku, jen roztrou en  se zachovaly ostr vky acidofilních bu in (L5.4). Jsou zde
ale vyvinuta nelesní stanovi t , jako nap . st ídav  vlhké bezkolencové louky (T1.9), vlhké pchá ové louky (T1.5),
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podhorské a horské smilkové trávníky (T2.3), ale také vegetace rybník  a jejich okolí - rákosiny eutrofních stojatých
vod (M1.1), vegetace vysokých ost ic (M1.7).Biota této ásti lokality je p evá n  mezofilní, druhov  pom rn  chudá,
s výrazným zastoupením oceanicky lad ných hercynských druh  vy ích poloh: Vipera berus, Bombina bombina,
Rana arvalis, Euphydryas aurinia, Trollis europaeus, Dactylorhiza majalis, Hypericum dubium. Vlastní pr lomové
údolí Oh e mezi Kru nými a Doupovskými horami je typické nejen velkoplo ným výskytem p irozených listnatých
les  - su ových (L4), kv tnatých bu in (L5.1), teplomilných doubrav (L6.4) nebo dubohab in (L3.1), ale také
jedin nou makrofytní vegetací vodních tok  (V4A) i teplomilnými trávníky na svazích obou b eh  Oh e (T3.3D,
T3.4D). Jedná se o území, kde dochází ke kontaktu chladnomilné horské flory a fauny Kru ných hor s teplo a
suchomilnou biotou, je  sem proniká od východu, z území st edo eských ní in a teplých pahorkatin. Typickými a
významnými druhy jsou: Pernis apivorus, Picus canus, Ciconia nigra, Bubo bubo, Glis glis, Myotis myotis, Elaphe
longissima, Natrix tesselata, Lacerta viridis, Pulsatilla sp., Dactylorhiza sambucina, Orchis mascula, Aurinia
saxatilis, Anthericum liliago, Nasturtium officinale. Doupovská pahorkatina mezi Kadaní a Val í na východ
lokality le í na území termofytika, v klimaticky teplé a suché oblasti. Charakterictickými stanovi ti jsou zde
p edev ím teplomilné doubravy (L6.4, L6.5), z nelesní vegetace pak teplomilné trávníky úzkolisté (T3.3), irokolisté
(T3.4) i acidofilní (T3.5). Druhov  bohatá flora a fauna je p evá n  teplo - a suchomilná: Sylvia nisoria, saxicola
torquata, Dendrocopus medius, Caprimulgus europaeus, Dianthus sylvaticus, Gentianella ciliata, Cirsium
eriophorum.
Kvalita:

Lokalita tvo í ostrov zachovalých p írodních stanovi  mezi antropicky siln  pozm n nými a naru enými
územími Sokolovské a Mostecko-chomutovské pánve. Údolí eky Oh e je významnou migra ní cestou, je  umo uje
í ení teplomilných druh  flory a fauny ze západu na východ (Dianthus gratianopolitanus, Leistus montanus) i

naopak (Sylvia nisoria, Remiz pendulinus, Anthericum liliago). Bu iny na sut mi pokrytých, strmých a t ko
obhospoda ovatelných svazích údolí tvo í nejv t í souvislý listnatý lesní porost v severozápadních echách. Dnes ji
opu t né vysokokmenné ovocné sady s druhov  bohatým lu ním podrostem jsou dosud významným krajiná ským
elementem a vhodným biotopem ady ohro ených druh . Do zna né míry unikátní je výskyt t í druh  vzácných
plaz  v území (Elaphe longissima, Natrix tesselata, Lacerta viridis). ir í území Humnického vrchu u Kotviny je
nejbohat í lokalitou druhu Pulsatilla patens v eské republice.

Návrh
§ vhodnou propagací p sobit na ekologickou a estetickou výchovu obyvatel, p edev ím mláde e
§ Územní plán e í z hlediska ochrany p írody zachování a dopln ní stávajících významných ploch zelen .

Navrhované e ení chrání významné krajinné prvky. ÚP po ítá s obnovou stromo adí, s ochranou doprovodné
zelen  vodote í a se zvý ením podílu kvalitní zelen  v intravilánu.

§ V zájmu zachování výrazných krajiná ských hodnot, ekologické stability, ochrany vodohospodá ské stability,
zachování ivo i ných a rostlinných spole enstev, proti vliv m postupující exploatace krajiny uzemní plán
optimalizuje ve kerou antropogenní innost.

§ P i e ení výstavby v tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené usnesení vlády .257
ze dne 20.7.1966 a dal ími ustanoveními vlády, kterými bylo toto dopln no a m n no a dále i ustanovení §37
zákona . 164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích p írodních minerálních vod, p írodních
lé ebných lázních a láze ských místech a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (láze ský zákon).

B.9.8. Hranice záplavových území
Záplavové území Oh e v .km 184,0 221,0 bylo stanoveno Okresním ú adem Sokolov dne 25.9.1998

(opraveno 6.10.1998) pod .j. P/1134/98. Výstavbou v záplavovém území nesmí dojít ke zhor ení odtokových
pom r , ani vznikat bezodtoková místa.
 V grafické ásti územního plánu je zakresleno stanovené záplavové území toku Oh e.

V zátopovém území je nep ípustná výstavba budov, z izování skládek komunálních a pr myslových odpad  a
látek kodlivých vodám (v etn  látek toxických nebo takových, které p i slou ení s vodou mohou zp sobit obecné
ohro ení, nap . výbuchem), z izování chov  hospodá ských zví at, silá ních za ízení a skladování voln
odplavitelných materiál .

V inunda ních územích obecn  a v t sné blízkosti vodních tok  nelze povolit novou výstavbu ani obnovu
obytných, ob anských, výrobních a skladovacích objekt  bez stanovení a realizace ochranných protipovod ových
opat ení. Kolem vodních tok  v zastav ném území zachovat nezastavitelné manipula ní pásy v í ce min. 6 m, aby
byla umo n na údr ba koryta. Kolem vodních tok  v krajin  ponechat vegeta ní ochranného pásma v í ce alespo
20m s funkcí biokoridor , vsakovacích a filtra ních pás  a pás  krajinotvorné zelen .
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B.9.9. Vymezení ploch p ípustných pro dobývání lo isek nerost  a ploch pro jeho
technické zaji t ní

V e eném území nejsou evidovány ádné z t chto ploch, v ÚP se návrhem ploch pro dobývání lo isek
nerost   nepo ítá.

B.9.10. e ení po adavk  civilní ochrany
Návrh ploch pro po adované pot eby bude v souladu s § 20 Vyhlá ky ministerstva vnitra . 380/2002 Sb.,

k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva.
Ve správním území obce emnice nejsou v sou asné dob  ádné objekty a plochy u ívané pro civilní ochranu

a obranu státu.
Katastr obce emnice v lokalit  Dubina a Beraní dv r je v p ímém dotyku s Vojenským újezdem Hradi t

(vymezeno zákonem 222/1999 Sb.). Katastrálním územím emnice prochází ochranné pásmo vojenského újezdu.
V území je t eba zajistit ukrytí v ech obyvatel. V rámci e ení územního plánu se po ítá se z izováním

protiradia ních úkryt  p edev ím v nových objektech ob anské vybavenosti. Návrhy protiradia ních úkryt  budou
zpracovány v rámci projektové dokumentace jednotlivých staveb. V t chto objektech budou sledovány následující
parametry ukrytí:

Pro obyvatelstvo:  - plochy pro 1 ukrývanou osobou 3-5 m
2

   - koeficient zeslabení zá ení Ko minimáln  hodnoty  Ko = 50

-  U ubytovacích za ízení je t eba po ítat s kapacitou - 100% zam stnanc  + 100% host  l kové ásti a u
restaura ních za ízení, obchod  a slu eb je t eba zabezpe it kapacity pro 100% zam stnanc  a 50% host  -
nakupujících.

- Výrobní provozy si zaji ují ukrytí pro své zam stnance v prostorách závodu.
- P i výstavb  rodinných dom  se po ítá se z izováním svépomocí budovaných protiradia ních úkryt  v rámci

spodních staveb jednotlivých dom .

V objektech, ve kterých bude probíhat rekonstrukce, budou zachovány protiradia ní úkryty budované
svépomocí.

Z hlediska zájm  civilní ochrany je t eba zmínit i ochranu p ed povodn mi, se kterou souvisí opat ení
významn  sni ující riziko zátop. Záplavové území Oh e v .km 184,0 221,0 bylo stanoveno Okresním ú adem
Sokolov dne 25.9.1998 (opraveno 6.10.1998) pod .j. P/1134/98. Výstavbou v záplavovém území nesmí dojít ke
zhor ení odtokových pom r , ani vznikat bezodtoková místa.
 V grafické ásti územního plánu je v souladu s Vyhlá kou Ministerstva pro místní rozvoj .135/2001 Sb.
zakresleno stanovené záplavové území toku Oh e.
 Situování v ech nov  navrhovaných stavebních objekt , komunikací a stavebních úprav bude provedeno
s ohledem na stanovené záplavové území toku Oh e. Pro stavby v záplavovém území je t eba souhlasu vodoprávního
ú adu, který rozhodne i o vý i protipovod ové ochrany.

Vzhledem k rozsahu e eného území a jeho plo ného rozlo ení lze p edpokládat, e nedojde k zasa ení
celého území a bude mo no vyu ívat pro evakuaci a ubytování obyvatel objekty v ostatních ástech sídla.
P edpokládá se vyu ití v ech typ  ve ejných objekt .

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci se doporu uje v centru sídla vzhledem
k minimálním docházkovým vzdálenostem.

V e eném území nejsou uskladn ny nebezpe né látky.
P i záchranných, likvida ních a obnovovacích pracích je nutno dbát, aby se kodlivé ú inky kontaminace

nedostali do vodních tok . Plochami vyu itelnými k záchranným, likvida ním a obnovovacím pracích jsou
rozsáhlej í parkovi t  p ípadn  manipula ní a sportovní plochy.

V p ípad  nouzového zásobování obyvatelstva bude v p ípad  elektrické energie postupováno dle re imu
EZ.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji ováno dopravou pitné vody cisternami. Zásobení pitnou vodou
bude dopl ováno balenou vodou. Nouzové zásobování u itkovou vodou sídel bude zaji ováno z vodovodu pro
ve ejnou pot ebu. P i vyu ívání zdroj  pro zásobení u itkovou vodou se bude postupovat podle pokyn  územn
p íslu ného hygienika.

Po ární ochranu zaji ují hasi ské záchranné sbory Karlových Var . V Sedle ku a v Dubin  je hasi ská
zbrojnice a v  Sedle ku, emnici a Pulovicích je po ární nádr .
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Z hlediska po ární ochrany bude zaji t no dostate né mno ství vn j ích zdroj  po ární vody. Dále budou
komunikace e eny s dostate nou í kou pro pr jezdnost po árního vozidla.

B.9.11. Vysv tlivky pou itých zkratek
BH   plochy bydlení - v bytových domech
BV   plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské
BX   plochy bydlení - se specifickým vyu itím

.  íslo
OV  istírna odpadních vod
SN  eské technické normy

DS   plochy dopravní infrastruktury - silni ní

NL1  plochy lesní - hospodá ské
NL2  plochy lesní - ochranné
NN                 nízké nap tí
NP   plochy p írodní
NZ1  plochy zem d lské - travní
NZ2  plochy zem d lské - orné
NZ3   plochy zem d lské - zahrady a sady

OM   plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední
OS   plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení

PUPFL plochy ur ené k pln ní funkce lesa
PV   plochy ve ejných prostranství

RI   plochy rekreace -  plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RR  radioreléové
RZ   plochy rekreace - zahrádkové osady

SEA  Posouzení vlivu na ivotní prost edí (Strategic Environmental Assessment)
SV   plochy smí ené obytné - venkovské

TI   plochy technické infrastruktury - in enýrské sít
TTO   tranzitní telefonní obvod
TUV  teplá u itková voda

ÚP               územní plán
ÚPD            územn  plánovací dokumentace
ÚSES             územní systém ekologické stability

VD   plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba
VL   plochy výroby a skladování - lehký pr mysl
VN  vysoké nap tí
VPS              ve ejn  prosp ná stavba
VX   plochy výroby a skladování - se specifickým vyu itím
VZ   plochy výroby a skladování - zem d lská výroba

W   plochy vodní a vodohospodá ské

ZP   plochy zelen  - p írodního charakteru
ZPF  zem d lský p dní fond
ZÚJ  základní územní jednotka
ZÚR KK Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
ZV   plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele
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B.10. Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby
vymezení zastavitelných ploch

 V e eném území ije podle údaj  ze s ítání z r.2011 celkem 567 obyvatel. V sou asné dob  v obci ije 666
obyvatel.

Návrh umo uje dopln ní zastav ného území, jsou navr eny plochy p estavby. V návrhu územního plánu je
kladen d raz na vyu ití pozemk  v bezprost ední návaznosti na zastav né území. Je e eno vhodné a ú elné vyu ití
zastav ného území a zastavitelných ploch dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.

Návrhem územního plánu jsou zaji t ny pot ebné plochy jak pro bydlení, tak pro dal í funkce (výroby,
rekreace a smí ená území), které zajistí dosa ení prosperity sídel a jejich harmonický rozvoj. Posílení trvalého
charakteru bydlení a s tím spojené roz í ení pracovních p íle itostí v místních slu bách a provozovnách zajistí
stabilizaci sídel. D sledky navr eného e ení nejsou v rozporu s ochranou p írody a krajinného rázu.

B.11. Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích územních
vztah

 e ená obec z hlediska struktury osídlení spadá mezi sídla trvalého významu s p irozenou spádovostí k m stu
Karlovy Vary.

Územní plán je koordinován s platnými i rozpracovanými územními plány sousedních obcí bezprost edn
navazujícími na e ené území.

P i návrhu byly respektovány vazby týkající se dopravy, technické infrastruktury nadmístního významu,
biocentra a biokoridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability a ostatní limity
vyu ití území nadmístního významu.

Základní charakteristika území z hlediska ir ích vztah
Kraj     : Karlovarský
Okres     : Karlovy Vary
Kód okresu    : 3403
Kód ORP    : 4103
NUTS 4    : CZ0412
Sousední ZÚJ    : Karlovy Vary,  Kyselka, Sadov, And lská Hora, Hradi t

B.12. Vyhodnocení spln ní po adavk  zadání
P vodní cíle stanovené v zadání byly napln ny. Návrh e í funk ní vyu ití celého správního území a

stanovuje zásady jeho organizace. Dále e í zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních
hodnot v území. D raz je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.

Zadání územního plánu obce se v  územním plánu obce emnice poda ilo splnit v rámci mo ností e ení
problém , které m e územní plán úsp n  e it. V návrhu je e en rozvoj sídel s d razem na zvy ování standard  a
kvality jednotlivých funk ních slo ek.

 V  návrhu ploch pro rozvoj jednotlivých funk ních slo ek sídel se poda ilo naplnit:
- v oblasti rekreace a sportu byly vymezeny nové plochy, zejména sídlo Sedle ko. Stávající rekrea ní a chatové

oblasti byly ponechány p vodním ú el  a nebyly roz í eny (jedná se zejména o oblasti kolem Oh e, které jsou
ohro eny záplavami a nemají dostate nou technickou infrastrukturu)

- v oblasti bydlení byl vymezen dostatek ploch pro rozvoj a pro dal í mo ný nár st obyvatel. Do návrhu byly
zapracovány  p ipomínky obce i soukromých investor  na zástavbu nových lokalit. Nov  navr ená území pro
bydlení navazují na stávající zastav ná území a byla korigována návrhem ÚSES.

- v oblasti dopravy byly e eny zásadní problémy. Kolem frekventované komunikace II/222 byla pouze
dopln na nová výstavba v sou asn  zastav ných územích a byly navr eny protihlukové úpravy a úpravy na
zpomalení pr jezdné dopravy. Navr ená území budou obslou ena novou komunika ní sítí.

- v oblasti odkanalizování území je navr ena kanaliza ní sí  a istírny odpadních vod
- v oblasti rozvoje vodovodní sít  bylo navr eno roz í ení vodovodní sít  do nov  navr ených lokalit a jsou

respektovány specifické nároky ochranných pásem (CHOPAV a Ochranná pásma p írodních lé ivých zdroj ).
- v oblasti zásobování elektrickou energií bylo navr eno dopln ní stávajících trafostanic pro napájení

navrhovaných ploch.
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- v oblasti za ízení spoj  dálkové sít  a hlavní páte  telefonních rozvod  v sídlech je v oblasti výstavby
v jednotlivých lokalitách e eno napojeny na stávající sí  v blízkosti s ohledem na p enosovou kapacitu.
Ve keré nové telefonní rozvody budou provedeny kabelovými sít mi.

- v oblasti pr myslových a zem d lských areál  bylo vymezeno dostate né mno ství ploch, které navazují na
sou asný stav a zastav ná území sídel. Stávající areály byly ponechány.

- zp sob vytáp ní se v ur ité lokalit  bude ídit mo nostmi zejména s ohledem na ochranu ivotního prost edí.
- do grafické i textové ásti byly zapracovány omezení vyplývající z ochranného pásma produktovodu
- v oblasti zelen  a p írodních hodnot v území byly respektovány specifické podmínky CHKO, ochranných

pásem, do návrhu ÚP byly zahrnuty evropsky významné lokality NATURA 2000 a Pta í oblast Doupovské
Hory

- v oblasti civilní ochrany byly do návrhu ÚP zahrnuty zásadní po adavky a stanovená záplavová území

B.13. Vý et zále itostí nadmístního významu, které nejsou e eny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 ods. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby
jejich vymezení

Územní plán neobsahuje zále itosti nadmístního významu, které by nebyly e eny v ZÚR KK.

B.14. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na
zem d lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

 Vyhodnocení záboru zem d lského p dního fondu (ZPF) je p ílohou návrhu územního plánu emnice na
základ  zákona o ochran  ZPF . 334/1992 a jeho úplného zn ní, dle vyhlá ky .271/2019 sb. a zákona o lesích - .
289/1995 .

V e eném území s celkovou vým rou 1321 ha jsou 3 katastrální území s následující vým rou :
EMNICE 16231 Orná (m2) Zahrady (m2) Sady (m2) TTP (m2)

k.ú. emnice 762318 913 513 161 826 10 369 -
k.ú. Sedle ko 762300 662 627 66 211 0 -
k.ú. Pulovice 762296 256 171 15 339 0 -

celkem 1 827 810 243 469 10 369 4 241 057
  Celková vým ra zem d lské p dy ve v ech katastrech je cca 632 ha.

B.14.1. Bonitace zem. p dy a stupe  p ednosti v ochran
Zem d lská p da navrhovaná k vyn tí je hodnocena na základ  bonitovaných p dn  ekologických jednotek

- BPEJ p i rovnocennosti v ech hodnocených slo ek prost edí (klima, pedologie, uhel terénu, hydrologické pom ry a
fyzikáln  chemické vlastnosti p d).

P íklad kódu BPEJ  5.29.10 (kde ozna uje 5 - klimatický region, 29 - hlavní p dní jednotku, 1 - sklonitost a
expozice ke sv tovým stranám a 0 - skeletovitost a hloubku p dy).

Kódy BPEJ a t ídy ochrany zem d lské p dy v e eném území:
BPEJ t ída ochrany BPEJ t ída ochrany
52253 V. 53251 IV.
52212 IV. 53756 V.
52213 IV. 54078 V.
52801 II. 54177 V.
52804 III. 54702 IV.
52811 II. 54712 IV.
52814 IV. 55001 III.
52841 III. 55011 IV.
52844 IV. 55500 III.
52851 III. 55600 I.
52854 IV. 56811 V.
53211 IV.



  Územní plán emnice

80

B.14.1.1. Klimatický region
Zájmové území je za len no do klimatického regionu:

§ MT2 (mírn  teplý, mírn  vlhký) s kódem region  5
V tomto klimatickém regionu je suma teplot nad 10°C 2200 - 2500, pr m rná ro ní teplota 7-8°C, pr m rný

ro ní úhrn srá ek 550 - 650 (700) mm, pravd podobnost suchých vegeta ních období 15 - 30 a vláhová jistota 4 - 10.

B.14.1.2. Hlavní p dní jednotky
  Charakteristika dot ené zem. p dy z hlediska p dních typ , druh  p d a stupn  hydromorfismu, ú elov
seskupených do hlavních p dních jednotek (HPJ), je uvedena v následující textové tabulce.
HPJ CHARAKTERISTIKA
22 hn dé p dy a rendziny na zahlin ných pís itých substrátech; v t inou leh í nebo st edn  t ké, s vodním

re imem pon kud p ízniv j ím ne  p edchozí
28 hn dé p dy, hn dé  p dy kyselé a jejich slab  oglejené formy na bazických a neutrálních vyv elinách a jejich

tufech; st edn  t ké, v t inou kamenité, p evá n  s dobrými vláhovými pom ry
32 hn dé p dy, hn dé p dy kyselé na ulách, rulách, svorech a jiných podobných horninách a výlevných

kyselých horninách; v t inou slab  a  st edn  t rkovité, s vy ím obsahem hrub ího písku, zna n
vodopropustné, vláhové pom ry jsou velmi závislé na vodních srá kách

37 m lké hn dé p dy na v ech horninách; lehké, v ornici v t inou st edn  t rkovité a  kamenité, v hloubce 30
cm siln  kamenité a  pevná hornina; výsu né p dy ( krom  vlhkých oblastí )

40 sva ité p dy (nad 12°) na v ech horninách; lehké a  leh í st edn  t ké, s r znou t rkovitostí a kamenitostí
nebo bez nich; jejich vláhové pom ry jsou závislé na srá kách

41 sva ité p dy (nad 12°) na v ech horninách; st edn  t ké a  t ké s r znou t rkovitostí a kamenitostí nebo
bez nich; jejich vláhové pom ry jsou závislé na srá kách

47 oglejené p dy na svahových hlínách; st edn  t ké a  st edn  skeletovité nebo slab  kamenité, náchylné
k do asnému zamok eni

50 hn dé p dy oglejené a oglejené p dy na r zných horninách (hlavn  na ulách, rulách)  s výjimkou b idlic,
lupk , sioltovc  a usazenin karpatského fly e; zpravidla st edn  t ké, slab  a  st edn  t rkovité a
kamenité, do asn  zamok ené

55 nivní a lu ní p dy na nivních ulo eninách; velmi lehké, zpravidla pís ité, výsusné
56 nivní p dy na nivních ulo eninách; st edn  t ké, s p íznivými vláhovými pom ry
68 glejové p dy zra elin né a glejové p dy úzkých údolí v etn  svah , obvykle lemující malé vodní toky; st edn

t ké a  velmi t ké, zamok ené, po odvodn ní vhodné pouze jako louky

B.14.1.3. Sklonitost a expozice ke sv tovým stranám
 Charakteristika dot ené zem. p dy z hlediska sklonitosti a expozice ke sv tovým stranám je uvedena v
následující tabulce:

 CHARAKTERISTIKA
0 sklonitost  0 - 1° úplná rovina

sklonitost  1 - 3° rovina
expozice rovina 0 - 1° v esm rná

1 sklonitost  3 - 7° mírný svah
expozice rovina 0 - 1° v esm rná

4 sklonitost  7  12°  st ední svah
expozice jih (JZ - JV)

5 sklonitost  7  12°  st ední svah
expozice sever (SV - SZ)

7 sklonitost 12  17° výrazný svah
expozice sever (SZ - SV)
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B.14.1.4. Skeletovitost a hloubka p dy
  Charakteristika dot ené zem. p dy z hlediska skeletovitosti (podíl obsahu t rku a kamene v ornici k obsahu
t rku a kamene v spodin  do 60 cm) a hloubky p dy je uvedena v následující tabulce:
 CHARAKTERISTIKA

0 p da bezskeletová  s celkovým obsahem skeletu do 10%
hloubka p dy 60 cm  p da hluboká

1 p da bezskeletová  s celkovým obsahem skeletu do 10%
a  slab  skeletová  s celkovým obsahem skeletu do 25%
hloubka p dy 30-60 cm  p da st edn  hluboká a  hluboká

2 slab  skeletová  s celkovým obsahem skeletu do 25%
hloubka p dy 60 cm  p da hluboká

3 p da st edn  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu do 50%
hloubka p dy 60 cm  p da hluboká

4 p da st edn  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu do 50%
hloubka p dy 30-60 cm  p da st edn  hluboká a  hluboká

6 p da st edn  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu do 50%
hloubka p dy 30 cm  p da m lká

7* p da bezskeletová  s celkovým obsahem skeletu do 10%
a  slab  skeletová  s celkovým obsahem skeletu do 25%
hloubka p dy 30-60 cm  p da st edn  hluboká a  hluboká

8* p da st edn  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu do 50%
a  siln  skeletovitá  s celkovým obsahem skeletu nad 50%
hloubka p dy 30-60 cm  p da hluboká, st edn  hluboká a  hluboká p da
m lká

* Platí pouze u HPJ 40 a 41.

B.14.2. Návrh na zábor ZPF

Zábor v e eném území je následující :
Celkem  19,72 ha z toho:
     17,10 ha zem. p dy
     2,38 ha ostat. ploch
      0,12 ha ploch ur ených k pln ní funkcí lesa
     0,12 ha vodních ploch
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Vým ra záboru podle t íd ochrany
(ha)1)

Ozna ení
plochy /
koridoru

 Navr ené vyu ití
Souhrn
vým ry
záboru

(ha)

Souhrn
vým ry
záboru

ZPF
(ha)

I. II. III. IV. V.

  Odhad
vým ry

záboru, na
které bude
provedena

rekultivace na
zem d lskou
p du

Informace
o existenci

závlah2)

Informace o
existenci

odvodn ní2)

Informace o
existenci
staveb k
ochran
pozemku
p ed erozní
inností vody

2)

Informace
podle

ustanovení §
3 odst. 1

písm. g) 2)

Název
katastrálního

území

1 Plochy bydlení 0,07 0,07    0,07 ano Pulovice
3 Plochy bydlení 0,17 0,17    0,17 Pulovice
4 Plochy bydlení 0,29 0,29    0,29 Pulovice
5 Plochy bydlení 0,07 0,07    0,07 Pulovice
6 Plochy bydlení 0,31 0,30  0,10  0,20 Pulovice
7 Plochy bydlení 0,46 0,34  0,20  0,14 Pulovice
8 Plochy bydlení 0,36 0,36  0,36 Pulovice
15 Plochy bydlení 0,25 0,24    0,24 Sedle ko u K.V.
16 Plochy bydlení 0,07 0,07    0,01 0,06 Sedle ko u K.V.
17 Plochy bydlení 0,12 0,12    0,12 Sedle ko u K.V.
18 Plochy bydlení 0,36 0,36    0,36 Sedle ko u K.V.
19 Plochy bydlení 0,12 0 Sedle ko u K.V.
20 Plochy bydlení 0,08 0 Sedle ko u K.V.
21 Plochy bydlení 0,11 0,11    0,11 Sedle ko u K.V.
22 Plochy bydlení 0,08 0,08    0,08 Sedle ko u K.V.
24 Plochy bydlení 0,53 0,53  0,23 0,30 Sedle ko u K.V.
26 Plochy bydlení 0,25 0,25   0,13 0,12 ano emnice
28 Plochy bydlení 0,11 0,11    0,11 Pulovice
31 Plochy bydlení 0,15 0,15  0,08  0,07 emnice
35 Plochy bydlení 0,67 0,64   0,64 Sedle ko u K.V.
37 Plochy bydlení 0,30 0,29   0,06 0,11 0,12 Sedle ko u K.V.
38 Plochy bydlení 0,21 0,21   0,01 0,01 0,19 Sedle ko u K.V.
39 Plochy bydlení 0,21 0,21    0,21 Sedle ko u K.V.
40 Plochy bydlení 0,15 0,13    0,01 0,12 Sedle ko u K.V.
42 Plochy bydlení 0,14 0,09     0,09 Sedle ko u K.V.
43 Plochy bydlení 0,66 0,66    0,51 0,15 Sedle ko u K.V.
44 Plochy bydlení 0,08 0,02    0,02 Sedle ko u K.V.
45 Plochy bydlení 0,86 0,86    0,86 Sedle ko u K.V.
47 Plochy bydlení 0,44 0,44    0,44 Sedle ko u K.V.
49 Plochy bydlení 0,15 0,07   0,07 emnice
50 Plochy bydlení 0,19 0 emnice
52 Plochy bydlení 0,51 0,49   0,34 0,15 ano emnice
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54 Plochy bydlení 0,26 0,24    0,24 ano emnice
55 Plochy bydlení 0,58 0,58  0,01 0,57 emnice
58 Plochy bydlení 0,22 0,22     0,22 emnice
60 Plochy bydlení 0,09 0,07 0,07 emnice
61 Plochy bydlení 0,17 0,12   0,12 emnice
62 Plochy bydlení 0,12 0,12   0,12 emnice
69 Plochy bydlení 0,45 0,44 0,37   0,07 emnice
71 Plochy bydlení 0,18 0,18    0,13 0,05 emnice
73 Plochy bydlení 2,18 2,18   0,18 2,00 emnice
74 Plochy bydlení 0,23 0,23  0,22 0,01 emnice
76 Plochy bydlení 0,17 0,17  0,17 ano emnice

Celkem Plochy bydlení 13,18 12,28 0,44 1,37 2,55 6,92 1,00
2 Plochy dopravy 0,07 0,07    0,07 Pulovice
13 Plochy dopravy 0,03 0 Pulovice

23 Plochy dopravy 0,03 0,03    0,03 Polovice a
emnice

30 Plochy dopravy 0,03 0,03    0,03 emnice
34 Plochy dopravy 0,02 0,02   0,02 Sedle ko u K.V.
46 Plochy dopravy 0,14 0,14    0,14 Sedle ko u K.V.
56 Plochy dopravy 0,04 0,04   0,04 emnice
63 Plochy dopravy 0,04 0,04 0,02  0,02 emnice
70 Plochy dopravy 0,11 0,11 0,10   0,01 emnice
72 Plochy dopravy 0,02 0,02    0,01 0,01 emnice
77 Plochy dopravy (koridor) 0,59 0,54    0,40 0,14 emnice
78 Plochy dopravy (koridor) 0,19 0,02    0,02 ano emnice
79 Plochy dopravy (koridor) 0,19 0,12    0,12 emnice
80 Plochy dopravy (koridor) 0,03 0,01    0,01 emnice
81 Plochy dopravy (koridor) 0,02 0,01 0,01 emnice
82 Plochy dopravy (koridor) 0,16 0,15   0,06  0,09 ano emnice

Celkem Plochy dopravy 1,71 1,35 0,13 0,14 0,84 0,24
9 Plochy smí ené obytné 0,65 0 Pulovice
10 Plochy smí ené obytné 0,23 0,12    0,12 Pulovice
11 Plochy smí ené obytné 0,19 0,19    0,19 Pulovice
36 Plochy smí ené obytné 0,27 0,27   0,27 Sedle ko u K.V.
41 Plochy smí ené obytné 0,19 0,19    0,13 0,06 Sedle ko u K.V.
53 Plochy smí ené obytné 0,48 0,29   0,29 emnice
57 Plochy smí ené obytné 0,08 0,08    0,08 emnice
64 Plochy smí ené obytné 0,58 0,49 0,12  0,37 emnice

Celkem Plochy smí ené obytné 2,67 1,63 0,12 0,93 0,52 0,06
12 Plochy výroby a skladování 0,21 0,16  0,07  0,09 ano Pulovice
32 Plochy výroby a skladování 0,18 0,18  0,18 Sedle ko u K.V.
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33 Plochy výroby a skladování 0,10 0,10  0,02 0,06 0,02 ano Sedle ko u K.V.
Celkem Plochy výroby a skladování 0,49 0,44 0,27 0,06 0,11

14 Plochy technické infrastruktury 0,11 0 Pulovice
25 Plochy technické infrastruktury 0,11 0,11  0,06 0,05 Sedle ko u K.V.
51 Plochy technické infrastruktury 0,13 0,13   0,12 0,01 emnice
75 Plochy technické infrastruktury 0,22 0,22  0,22 ano emnice

Celkem Plochy technické infrastruktury 0,44 0,33 0,28 0,17 0,01
27 Plochy rekreace 0,27 0,27    0,03 0,24 emnice
29 Plochy rekreace 0,24 0,24    0,09 0,15 emnice
48 Plochy rekreace 0,03 0 emnice

Celkem Plochy rekreace 0,54 0,51 0,12 0,39
59 Plochy zelen 0,10 0,08 0,06    0,02 emnice
65 Plochy zelen 0,16 0,07 0,07 emnice
67 Plochy zelen 0,16 0,16 0,16 emnice
68 Plochy zelen 0,01 0,01 0,01 emnice

Celkem Plochy zelen 0,43 0,32 0,30 0,02
66 Plochy ob anského vybavení 0,13 0,11 0,11 emnice

Celkem Plochy ob anského vybavení 0,13 0,11 0,11
Celkem Zábor ZPF 19,72 17,10 1,10 1,92 3,85 8,52 1,71

Vysv tlivka k tabulce:
Sedle ko u K.V. = Sedle ko u Karlových Var
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Vým ra záboru podle t íd ochrany
(ha)1)

Ozn.
plochy
/ korid.

 Navr ené
vyu ití

Souhrn
vým r
záboru

(ha)

Souhrn
vým ry
záboru

ZPF
(ha)

I. II. III. IV. V.

  V
zasta-
v ném
území

Od vodn ní lokalit Název
katast.
území

1 Plochy
bydlení 0,07 0,07    0,07

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této
lokality vylou eno.

Pulovice

3 Plochy
bydlení 0,17 0,17    0,17

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené
plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními. P dy
za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.
Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

Pulovice

4 Plochy
bydlení 0,29 0,29    0,29

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce, kterým je obklopena ze t í stran. Navazuje na stávající
komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy
bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV.
t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke
stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

Pulovice

5 Plochy
bydlení 0,07 0,07    0,07

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n
za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající proluku.
P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro
výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

Pulovice

6 Plochy
bydlení 0,31 0,30  0,10  0,20

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce, kterým je obklopena ze t í stran. Navazuje na stávající
komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy
bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající proluku. Malá ást lokality je
v II. t íd  ochrany - které mají v rámci jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost.
Ve vztahu k ochran  zem d lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a
s ohledem na územní plánování také jen podmín n  zastavitelné. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n
podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a
charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

Pulovice

7 Plochy
bydlení 0,46 0,34  0,20  0,14

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními a doplnit stávající proluku. ást lokality je v II. t íd  ochrany - které mají v rámci
jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského
p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmín n  zastavitelné. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost
a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití
této lokality vylou eno. ást lokality jsou ostatní plochy.

Pulovice

8 Plochy
bydlení 0,36 0,36  0,36

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce, kterým je obklopena ze t í stran. Navazuje na stávající
komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy
bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající proluku. Vzhledem ke svému
umíst ní, zde není vhodný p edpoklad pro intenzivní vyu ívání pro zem d lské ú ely. Lokalita je v II. t íd
ochrany - které mají v rámci jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu
k ochran  zem d lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem
na územní plánování také jen podmín n  zastavitelné.

Pulovice
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15 Plochy
bydlení 0,25 0,24    0,24

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.

16 Plochy
bydlení 0,07 0,07    0,01 0,06

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností
v etn  p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených.
V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat
efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí.

Sedle ko
 u K.V.

17 Plochy
bydlení 0,12 0,12    0,12

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.

18 Plochy
bydlení 0,36 0,36    0,36

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.

Sedle ko
 u K.V.

19 Plochy
bydlení 0,12 0

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.

20 Plochy
bydlení 0,08 0

ano Jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na ZPF. Sedle ko
 u K.V.

21 Plochy
bydlení 0,11 0,11    0,11

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.

22 Plochy
bydlení 0,08 0,08    0,08

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené
plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit
stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu.

Sedle ko
 u K.V.

24 Plochy
bydlení 0,53 0,53  0,23 0,30

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními a doplnit stávající proluku. ást lokality je v II. t íd  ochrany - které mají v rámci
jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského
p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmín n  zastavitelné. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s
pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro
event. výstavbu.

Sedle ko
 u K.V.
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26 Plochy
bydlení 0,25 0,25   0,13 0,12

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických
regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním
plánováním vyu ít pro event. výstavbu. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

28 Plochy
bydlení 0,11 0,11    0,11

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu.

Pulovice

31 Plochy
bydlení 0,15 0,15  0,08  0,07

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními. ást lokality je v II. t íd  ochrany - které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín n  zastavitelné. P dy
za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.

emnice

35 Plochy
bydlení 0,67 0,64   0,64

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických
regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním
plánováním vyu ít pro event. výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.

37 Plochy
bydlení 0,30 0,29   0,06 0,11 0,12

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro event.
výstavbu. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i
pro výstavbu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d
m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených. V t inou
jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn j í
nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených ochranných
pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí.

Sedle ko
 u K.V.

38 Plochy
bydlení 0,21 0,21   0,01 0,01 0,19

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických
regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním
plánováním vyu ít pro event. výstavbu. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností
v etn  p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených.
V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat
efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí.

Sedle ko
 u K.V.

39 Plochy
bydlení 0,21 0,21    0,21

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.
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40 Plochy
bydlení 0,15 0,13    0,01 0,12

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní
schopností v etn  p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce
ohro ených. V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze
p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí. Vzhledem ke
stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.

42 Plochy
bydlení 0,14 0,09     0,09

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní
schopností v etn  p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce
ohro ených. V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze
p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí. Vzhledem ke
stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno. ást lokality jsou ostatní
plochy.

Sedle ko
 u K.V.

43 Plochy
bydlení 0,66 0,66    0,51 0,15

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn
p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených.
V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat
efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí.

Sedle ko
 u K.V.

44 Plochy
bydlení 0,08 0,02    0,02

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.

45 Plochy
bydlení 0,86 0,86    0,86

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu.

Sedle ko
 u K.V.

47 Plochy
bydlení 0,44 0,44    0,44

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu.

Sedle ko
 u K.V.

49 Plochy
bydlení 0,15 0,07   0,07

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro event.
výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

50 Plochy
bydlení 0,19 0 ano Jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na ZPF. emnice
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52 Plochy
bydlení 0,51 0,49   0,34 0,15

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro event.
výstavbu. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i
pro výstavbu. ást lokality jsou ostatní plochy.

emnice

54 Plochy
bydlení 0,26 0,24    0,24

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu.

emnice

55 Plochy
bydlení 0,58 0,58  0,01 0,57

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními a doplnit stávající proluku. Pouze malá ást lokality je v II. t íd  ochrany - které mají v
rámci jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran
zem d lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmín n  zastavitelné. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých
klimatických regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no
územním plánováním vyu ít pro event. výstavbu.

emnice

58 Plochy
bydlení 0,22 0,22     0,22

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í dopln ní
stávající proluky. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d
m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených. V t inou
jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn j í
nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených ochranných
pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a
charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

60 Plochy
bydlení 0,09 0,07 0,07

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n
za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními. Do I. t ídy ochrany
zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evá n  v
plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze zem d lského p dního fondu
pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro
liniové stavby zásadního významu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití
této lokality vylou eno.

emnice

61 Plochy
bydlení 0,17 0,12   0,12

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých
klimatických regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no
územním plánováním vyu ít pro event. výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je
zem d lské vyu ití této lokality vylou eno. ást lokality jsou ostatní plochy.

emnice

62 Plochy
bydlení 0,12 0,12   0,12

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých
klimatických regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no
územním plánováním vyu ít pro event. výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je
zem d lské vyu ití této lokality vylou eno. ást lokality jsou ostatní plochy.

emnice
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69 Plochy
bydlení 0,45 0,44 0,37   0,07

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními a doplnit stávající proluku. Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í
p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evá n  v plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které
je mo no odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s
obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu. P dy za azené do IV.
t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke
stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

71 Plochy
bydlení 0,18 0,18    0,13 0,05

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce, kterým je obklopena ze t í stran. Navazuje na stávající
komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy
bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV.
t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Do V.  t ídy
ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi sva itých,
hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených. V t inou jde o zem d lské p dy pro
zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou
o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dal ích
zájm  ochrany ivotního prost edí. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití
této lokality vylou eno.

emnice

73 Plochy
bydlení 2,18 2,18   0,18 2,00

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická
koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní
slou it e ené plochy s okolními. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických
regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním
plánováním vyu ít pro event. výstavbu. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.

emnice

74 Plochy
bydlení 0,23 0,23  0,22 0,01

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce, kterým je obklopena ze t í stran. Navazuje na stávající
komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy
bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající proluku. ást lokality je v II.
t íd  ochrany - které mají v rámci jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve
vztahu k ochran  zem d lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s
ohledem na územní plánování také jen podmín n  zastavitelné. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v
jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je
mo no územním plánováním vyu ít pro event. výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území
je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

76 Plochy
bydlení 0,17 0,17  0,17

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce, kterým je obklopena ze t í stran. Navazuje na stávající
komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy
bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající proluku. Lokalita je v II. t íd
ochrany - které mají v rámci jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu
k ochran  zem d lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem
na územní plánování také jen podmín n  zastavitelné. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je
zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

Celkem Plochy
bydlení 13,18 12,28 0,44 1,37 2,55 6,92 1,00

2 Plochy
dopravy 0,07 0,07    0,07 ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti sídla. Propojuje stávající komunikace. P dy

za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.
Pulovice

13 Plochy
dopravy 0,03 0 ne Jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na ZPF. Pulovice

23 Plochy
dopravy 0,03 0,03    0,03

ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní nezbytných parkovacích stání. Navazuje na stávající komunikaci. P dy
za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.

Polovice
a

emnice
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30 Plochy
dopravy 0,03 0,03    0,03 ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní nezbytných parkovacích stání. Navazuje na stávající komunikaci. P dy

za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.
emnice

34 Plochy
dopravy 0,02 0,02   0,02

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Lokality je e ena z d vodu zaji t ní nezbytných parkovacích stání.
Navazuje na stávající komunikaci. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických
regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním
plánováním vyu ít pro event. výstavbu.

Sedle ko
 u K.V.

46 Plochy
dopravy 0,14 0,14    0,14

ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti sídla. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n
podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.

Sedle ko
 u K.V.

56 Plochy
dopravy 0,04 0,04   0,04

ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti sídla. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v
jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je
mo no územním plánováním vyu ít pro event. výstavbu.

emnice

63 Plochy
dopravy 0,04 0,04 0,02  0,02

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Lokality je e ena z d vodu zaji t ní p ího propojení uvnit  sídla. Do I.
t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických regionech,
p evá n  v plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze zem d lského p dního
fondu pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn
pro liniové stavby zásadního významu. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických
regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním
plánováním vyu ít pro event. výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

70 Plochy
dopravy 0,11 0,11 0,10   0,01

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti sídla.
Propojuje stávající komunikace. Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v
jednotlivých klimatických regionech, p evá n  v plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je
mo no odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s
obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu. P dy za azené do IV.
t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Vzhledem ke
stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

72 Plochy
dopravy 0,02 0,02    0,01 0,01

ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti sídla - roz í ení stávající nevyhovující komunikace.
P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro
výstavbu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých,
velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených. V t inou jde o
zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské
vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a
chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru
území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

77
Plochy

dopravy
(koridor)

0,59 0,54    0,40 0,14

ano, ne Lokality je e ena z d vodu vymezení osy cyklostezky z v t í ásti mimo zastav né území, áste n  prochází
zastav ným územím. Z d vodu bezpe nosti je nutné cyklostezky v územním plánu e it a zajistit jimi bezpe né
propojení území. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn
p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených.
V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat
efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí. Vzhledem ke stávajícímu
vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

78
Plochy

dopravy
(koridor)

0,19 0,02    0,02
ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti území - mostu pro silnici III.t ídy. P dy za azené do

IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. ást lokality
jsou vodní plochy.

emnice
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79
Plochy

dopravy
(koridor)

0,19 0,12    0,12
ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti území - napojení nového mostu (silnice III.t ídy) na

stávající obslu né komunikace. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní
schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. ást lokality jsou ostatní plochy.

emnice

80
Plochy

dopravy
(koridor)

0,03 0,01    0,01
ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti území - mostu pro p í a cyklisty. P dy za azené do

IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. ást lokality
jsou vodní plochy.

emnice

81
Plochy

dopravy
(koridor)

0,02 0,01 0,01

ano Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti území uvnit  sídla - mostu pro p í. Do I. t ídy
ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických regionech,
p evá n  v plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze zem d lského p dního
fondu pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn
pro liniové stavby zásadního významu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské
vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

82
Plochy

dopravy
(koridor)

0,16 0,15   0,06  0,09

ne Lokality je e ena z d vodu zaji t ní dopravní obslu nosti území - propojení lokality Beraní Dv r a sídla
Dubina. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro event.
výstavbu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých,
velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených. V t inou jde o
zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské
vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a
chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí.

emnice

Celkem Plochy
dopravy 1,71 1,35 0,13 0,14 0,84 0,24

9
Plochy
smí ené
obytné

0,65 0
ano Jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na ZPF. Pulovice

10
Plochy
smí ené
obytné

0,23 0,12    0,12

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n
za azené jako plochy smí ené obytné - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající
proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i
pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality
vylou eno.

Pulovice

11
Plochy
smí ené
obytné

0,19 0,19    0,19

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická
koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy smí ené obytné - tím se zde
umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany
p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.

Pulovice

36
Plochy
smí ené
obytné

0,27 0,27   0,27

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í návaznost
na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy smí ené obytné - tím se zde umo ní slou it e ené plochy
s okolními. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro event.
výstavbu.

Sedle ko
 u K.V.

41
Plochy
smí ené
obytné

0,19 0,19    0,13 0,06

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n
za azené jako plochy smí ené obytné - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající
proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i
pro výstavbu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d
m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených. V t inou
jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn j í
nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou vymezených ochranných
pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a
charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.
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53
Plochy
smí ené
obytné

0,48 0,29   0,29

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n
za azené jako plochy smí ené obytné - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající
proluku. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro event.
výstavbu.Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

57
Plochy
smí ené
obytné

0,08 0,08    0,08

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Urbanistická koncepce e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n
za azené jako plochy smí ené obytné - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními a doplnit stávající
proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i
pro výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality
vylou eno.

emnice

64
Plochy
smí ené
obytné

0,58 0,49 0,12  0,37

ano Lokalita je v zastav ném území obce. Navazuje na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í nové
vyu ití zastav ného území na plochy smí ené obytné. Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny
bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evá n  v plochách rovinných, nebo jen
mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evá n  na
zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu.
P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou produk ní
schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro event. výstavbu.
Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

Celkem
Plochy
smí ené
obytné

2,67 1,63 0,12 0,93 0,52 0,06

12
Plochy

výroby a
skladování

0,21 0,16  0,07  0,09

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy výroby a skladování - tím se zde umo ní
slou it e ené plochy s okolními. Roz í ení stávajícího zem d lského areálu umo ní vznik nových pracovních
p íle itostí. ást lokality je v II. t íd  ochrany - které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského p dního fondu jde o p dy vysoce
chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín n  zastavitelné. P dy
za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.

Pulovice

32
Plochy

výroby a
skladování

0,18 0,18  0,18

ano Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy výroby a skladování - tím se zde umo ní
slou it e ené plochy s okolními. Plochy výroby umo ní vznik nových pracovních p íle itostí. ást lokality je
v II. t íd  ochrany - které mají v rámci jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost.
Ve vztahu k ochran  zem d lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a
s ohledem na územní plánování také jen podmín n  zastavitelné.

Sedle ko
 u K.V.

33
Plochy

výroby a
skladování

0,10 0,10  0,02 0,06 0,02

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy výroby a skladování - v blízkém okolí. Plochy
výroby umo ní vznik nových pracovních p íle itostí. ást lokality je v II. t íd  ochrany - které mají v rámci
jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského
p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmín n  zastavitelné. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s
pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro
event. výstavbu. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou produk ní schopnost a jsou
vyu itelné i pro výstavbu.

Sedle ko
 u K.V.

Celkem
Plochy

výroby a
skladování

0,49 0,44 0,27 0,06 0,11

14
Plochy

technické
infrastruktury

0,11 0
ne Jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na ZPF. Pulovice
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25
Plochy

technické
infrastruktury

0,11 0,11  0,06 0,05

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
dopln ní stávající proluky. Pouze ást lokality je v II. t íd  ochrany - které mají v rámci jednotlivých
klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského p dního fondu
jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín n
zastavitelné. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro event.
výstavbu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

Sedle ko
 u K.V.

51
Plochy

technické
infrastruktury

0,13 0,13   012 0,01

ne Urbanistická koncepce e í umíst ní nové istírny odpadních vod. P dy za azené do III. t ídy ochrany jsou v
jednotlivých klimatických regionech s pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je
mo no územním plánováním vyu ít pro event. výstavbu. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n
podpr m rnou produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu.

emnice

75
Plochy

technické
infrastruktury

0,22 0,22  0,22

ne Urbanistická koncepce e í umíst ní nové vodárny. Lokalita je v II. t íd  ochrany - které mají v rámci
jednotlivých klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského
p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmín n  zastavitelné.

emnice

Celkem
Plochy

technické
infrastruktury

0,44 0,33 0,28 0,17 0,01

27 Plochy
rekreace 0,27 0,27    0,03 0,24

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy rekreace - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou
produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou
produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a
erozn  nejvíce ohro ených. V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d
lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí. Vzhledem ke
stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

29 Plochy
rekreace 0,24 0,24    0,09 0,15

ne Lokalita p irozen  navazuje na zastav né území obce a na stávající komunikace. Urbanistická koncepce e í
návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy rekreace - tím se zde umo ní slou it e ené
plochy s okolními a doplnit stávající proluku. P dy za azené do IV. t ídy ochrany p evá n  podpr m rnou
produk ní schopnost a jsou vyu itelné i pro výstavbu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s velmi nízkou
produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a  kamenitých a
erozn  nejvíce ohro ených. V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné. U t chto p d
lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního prost edí. Vzhledem ke
stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

48 Plochy
rekreace 0,03 0 ano Jedná se o ostatní plochy - nemá vliv na ZPF. emnice

Celkem Plochy
rekreace 0,54 0,51 0,12 0,39



  Územní plán emnice

95

59 Plochy zelen  0,10 0,08 0,06    0,02

ano Lokality je e ena z d vodu vymezení územního systému ekologické stability - který prochází sídlem Dubina.
Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických
regionech, p evá n  v plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze
zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s obnovou ekologické
stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu. Do V.  t ídy ochrany jsou zahrnuty p dy s
velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, t rkovitých a
kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených. V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely postradatelné.
U t chto p d lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím stupn m
ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního
prost edí. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

65 Plochy zelen  0,16 0,07 0,07

ano Lokality je e ena z d vodu vymezení územního systému ekologické stability - který prochází sídlem Dubina.
Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických
regionech, p evá n  v plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze
zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s obnovou ekologické
stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a
charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

67 Plochy zelen  0,16 0,16 0,16

ano Lokality je e ena z d vodu vymezení územního systému ekologické stability - který prochází sídlem Dubina.
Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických
regionech, p evá n  v plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze
zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s obnovou ekologické
stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a
charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

68 Plochy zelen  0,01 0,01 0,01

ano Lokality je e ena z d vodu vymezení územního systému ekologické stability - který prochází sídlem Dubina.
Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických
regionech, p evá n  v plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze
zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s obnovou ekologické
stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a
charakteru území je zem d lské vyu ití této lokality vylou eno.

emnice

Celkem Plochy
zelen 0,43 0,32 0,30 0,02

66
Plochy

ob anského
vybavení

0,13 0,11 0,11

ano Lokality je e ena z d vodu vymezení chyb jící sportovní plochy v sídle Dubina.  Do I. t ídy ochrany
zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evá n  v
plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze zem d lského p dního fondu
pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro
liniové stavby zásadního významu. Vzhledem ke stávajícímu vyu ití a charakteru území je zem d lské vyu ití
této lokality vylou eno.

emnice

Celkem
Plochy

ob anského
vybavení

0,13 0,11 0,11

Celkem Zábor ZPF 19,72 17,10 1,10 1,92 3,85 8,52 1,71

Vysv tlivka k tabulce:
Sedle ko u K.V. = Sedle ko u Karlových Var
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P ehled o navrhovaném záboru ZPF v jednotlivých katastrálních územích:
Katastrální území Dot ená Z toho vým ra záboru podle t íd ochrany

vým ra ZPF
(ha)

I. II. III. IV. V.

Pulovice 2,27 0,73 1,54
Sedle ko u Karlových Var 6,07 0,49 1,41 3,38 0,79

emnice 8,63 1,1 0,7 2,32 3,59 0,92
celkem 16,97 1,1 1,92 3,73 8,51 1,71

% 100,0 6,48 11,31 21,98 50,15 10,08

B.14.3. Zábor lesních pozemk
Návrhem územního plánu jsou dot eny lesní pozemky. Navrhovaný zábor pozemk  nále ejících do ploch

ur ených k pln ní funkcí lesa je 0,12 ha.
Návrhem územního plánu jsou dot eny lesní pozemky pro následující plochy s rozdílným zp sobem vyu ití:
plochy bydlení  0,12 ha

Úbytek lesních pozemk  pro plochy bydlení je p ijatelní vzhledem k tomu, e se zde v sou asnosti lesní porost
ji  dlouho nenachází. Po adavek p ípadné plo né kompenzace je mo né p evést do pozemkových úprav, nebo reáln
e it v rámci projekt  komoditn  nevyu ívané zem. p dy.

B.14.4. Meliorované plochy
Podle mapových podklad  Zem d lské vodohospodá ské správy jsou v e eném území rozsáhlá území

odvodn na systematickou trubní drená í. Rozsah odvodn ných ploch je vyzna en v grafické ásti - Zábor ZPF a
pozemk  PUPFL. V p ípad  zásahu do odvodn ní bude provedena rekonstrukce drená e.

B.14.5. Areály a objekty staveb zem d lské prvovýroby
  V e eném území jsou v sou asné dob  areály zem d lské prvovýroby firmy ZEOS Statek Bor:

za ízení zam ení pracovník  kapacita vyu ito
Statek emnice Chov skotu 7 120 50%
Statek  Sedle ko  Chov skotu, jatky 28 200 90%
Statek  Pulovice Chov skotu 9 80 50%

- 44 400 -

Základní prioritou zem d lství v tomto území je hospoda ení zp sobem etrným k ivotnímu prost edí této
oblasti. Stávající areály jsou v návrhu ponechány a za azeny do funk ní plochy výroba zem d lská (VZ).

B.14.6. Ekologická stabilita krajiny
Navrhovaný zábor zem d lského p dního fondu respektuje ÚSES  a nenaru uje svým rozsahem ekologickou

stabilitu území. Návrh územního systému ekologické stability je e en v kapitole A.5.2..

B.14.7. Variantní e ení
Územní plán je zpracován pouze v jedné variant  z d vodu p ehlednosti e eného území a sídel. Z hlediska

zem d lského p dního fondu byly p i zpracování návrhu územního plánu posuzovány r zné varianty umíst ní
jednotlivých navr ených lokalit. P i posouzení zejména ploch pro rozvoj byla up ednostn na vazba na shodn
definované plochy a plochy podél komunikací. Limitujícími prvky pro rozvoj území jsou vymezené biokoridory a
nezastav né plochy p írodní. Výsledný návrh, kdy nedochází k novému záboru zem d lského p dního fondu, je
nejlep ím mo ným e ením, jak z hlediska ZPF, tak i vzhledem k dal ím podmínkám v území.
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B.14.8. Stanovené dobývací prostory
V e eném území se nenachází stanovený dobývací prostor. V sou asné dob  zde neprobíhá ádná t ební

innost, ani se s ní nepo ítá.

B.14.9. Hranice zastav ných a katastrálních území
V grafické ásti - jsou vyzna eny hranice zastav ných území stanovených ke dni 14.7.2021 a hranice

katastrálních území.

B.14.10. D sledky a zd vodn ní navrhovaného e ení
Celkový rozsah navrhovaného záboru zem d lské p dy je spolu s údaji o druzích, kultu e, bonitaci a t íd

ochrany ZPF uveden vý e. K záboru je navr eno celkem 19,72 ha a z toho 17,10 ha zem d lského p dního fondu,
2,38 ha ostatních ploch, 0,12 ha ploch ur ených k pln ní funkcí lesa a 0,12 vodních ploch.

Zásady ochrany zem d lského p dního fondu byly respektovány hlavn  návrhem vyu ití pozemk  v
zastav ném území a také návrhem mimo ZPF na ostatních plochách.

V návrhu územního plánu emnice byl kladen d raz na vyu ití pozemk  v bezprost ední návaznosti na
zastav né území. N které pozemky v zastav ném území a v jeho bezprost ední návaznosti jsou za azeny do t ídy
ochrany I. a II.. Z tohoto d vodu je i ást návrhových ploch e ena v této t íd  ochrany.

Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn j í p dy v jednotlivých klimatických
regionech, p evá n  v plochách rovinných, nebo jen mírn  sklonitých, které je mo no odejmout ze zem d lského
p dního fondu pouze výjime n , a to p evá n  na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn
pro liniové stavby zásadního významu.

Do II.  t ídy ochrany zem d lské p dy jsou situovány zem d lské p dy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických region  nadpr m rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem d lského p dního fondu jde o
p dy vysoce chrán né, jen podmíne n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín n
zastavitelné.

Do III. t ídy ochrany zem d lské p dy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech s
pr m rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro
event. výstavbu.

Do IV. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou sdru eny p dy s p evá n  podpr m rnou produk ní schopností v
rámci p íslu ných klimatických region , s jen omezenou ochranou, vyu itelné i pro výstavbu.

Do V.  t ídy ochrany zem d lské p dy  jsou zahrnuty zbývající bonitované jednotky (BPEJ), které p edstavují
zejména p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních,
t rkovitých a  kamenitých a erozn  nejvíce ohro ených. V t inou jde o zem d lské p dy pro zem d lské ú ely

postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití. Jde v t inou o p dy s ni ím
stupn m ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm  ochrany ivotního
prost edí.

V sídlech je pro nové plochy p ednostn  vyu ito zastav né území a ostatní plochy. Pro návrh ploch pro
výstavbu byly p evá n  vyu ity území v hor ích t ídách ochrany ZPF. V echny lokality jsou umíst ny v návaznosti
na komunikace.

Navrhované zábory jsou z d vodu zaji t ní rozvoje sídel nezbytné, návrhem územního plánu je nutné zajistit
dostatek ploch jak pro bydlení, tak pro dal í funkce (výroby, rekreace a smí ená území), které zajistí dosa ení
prosperity sídel a jejich harmonický rozvoj. Posílení trvalého charakteru bydlení a s tím spojené roz í ení pracovních
p íle itostí v místních slu bách a malých provozovnách zajistí stabilizaci sídel.

P i realizaci jednotlivých urbanistických zám r  územního plánu se musí postupovat tak, aby ze
zem d lského p dního fondu byly odnímány postupn  jen nejnutn j í plochy zem d lské p dy.

V navr ených lokalitách výstavby nebude její realizací naru ena p ístupnost okolních pozemk  a jejich
organizací uspo ádání.

Provád nými zásahy v krajin  budou v co nejmen í mí e naru ovány hydrologické a odtokové pom ry
dot ených i okolních pozemk .
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V p ípad  realizace záboru ZPF v dosahu tok  je nutné projednat investi ní zám r s jeho p íslu ným
správcem.

Na základ  rozboru návrhu Územního plánu obce emnice je mo né konstatovat, e rozsah záboru
zem d lského je p ijatelný a jsou respektovány zásady ochrany zem d lského p dního fondu.
 Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze zem d lského p dního
fondu.

B.15. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Bude e eno a dopln no a  v dal í fázi zpracování územního plánu.

B.16. Vyhodnocení p ipomínek
Bude e eno a dopln no a  v dal í fázi zpracování územního plánu.

B.17. Po et výkres  od vodn ní územního plánu
     M ítko

 B.1.  - Koordina ní výkres     1 :   5 000

B.2.  - Výkres ir ích vztah           1 : 50 000

B.3.  - Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu                                                1 :   5 000

Pou ení:
Proti územnímu plánu obce emnice vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona .500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis ).

 .      .
 místostarosta obce        starosta obce


