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příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění (dále i „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících
zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
v platném znění,
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Věc: Územní plán Karlovy Vary  - vyhodnocení stanovisek, námitek a  připomínek ke konceptu Územního plánu Karlovy Vary  

Pořízení Územního plánu Karlovy Vary schválilo Zastupitelstvo města Karlovy Vary dne 15.4.2008 

Projednávání konceptu ÚP Karlovy Vary, zpracovaného v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb.,                     
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla v souladu s § 48  stavebního 
zákona vyvěšena po dobu 45 dnů v době od 3.11..2012 do 21.12.2012. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě.  

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ke konceptu Územního plánu Karlovy Vary  
 

Orgán, organizace 
Číslo jednací, 
datum doručení 

Obsah stanoviska Vyhodnocení, opatření 

1. Ministerstvo 
zdravotnictví  

 

MZDR 22/2012-12/INV-1743 
ze dne  5.11.2012          
doručeno 7.11.2012 

Ministerstvo zdravotnictví nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska nadregionální 
výstavby zdravotnických zařízení.  
Český inspektorát lázní a zřídel z hlediska ochrany přírodních  léčebných lázní přírodních 
léčivých zdrojů vydává samostatné stanovisko k výše uvedené lokalitě  
 

připomínky nebyly uplatněny 
 
stanovisko bylo vyžádáno 
viz bod 12 

2. Ministerstvo obrany   
Vojenská ubytovací 
a stavební správa 
Praha 

MOCR 44684-1/63205 – 
ÚP/2012-7103/44                    
ze dne 16.11.2012, 
doručeno 19.11.2012 

 

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání 
konceptu Územního plánu Karlovy Vary. Ministerstvo obrany zastoupené  ing. Alešem 
Mecnerem, ředitelem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, ve smyslu ust. § 7, odst.2 
zák.č.219/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany 
č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Konceptem územ-
ního plánu Karlovy Vary“. Vzhledem k tomu , že VUSS Praha neshledala rozpor mezi návr-
hem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany bezpečnosti 
státu, nemáme  k řešené ÚPD, při dodržení  ust. § 175 zákona č. 183/2006Sb., připomínek 
 

připomínky nebyly uplatněny  
 

3. Obvodní báňský 
úřad pro území kraje 
Karlovarského  

SBS/38404/2012,                               
ze dne 20.11.2012 – 
doručeno dne 21.11.2012 

Dle § 15 odst. 1 horního zákona  jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně 
plánovací dokumentace povinny při územně plánovací činnosti  vycházet z podkladů o zjiš-
těných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního 
prostředí  České republiky; přitom postupují  podle zvláštních předpisů a jsou  povinni navr-
hovat taková řešení, která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství  a dalších 
zákonem chráněných  obecných zájmů nejvýhodnější. 
K návrhu zadání územního plánu Karlovy Vary se zdejší úřad vyjadřoval pod naším č.j. SBS 
20397/2011, ze dne 21.7.2011, kde jsme upozornili na nutnost respektovat ložiska nerostů 
jako hodnoty v území tak, aby nedošlo ke ztížení jejich budoucího využití . Tímto potvrzujeme 
platnost našeho předchozího vyjádření.  
 

navazuje stanovisko – viz bod 6  
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Naše vyjádření je odůvodněno citovaných ust. §15 odst. 1 horního zákona, z hlediska ochra-
ny a z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství  a nemá Obvodní báňský úřad pro 
území kraje Karlovarského kraje zveřejňování konceptu Územního plánu Karlovy Vary další 
připomínky. 

4. Krajský úřad 
Karlovarského kraje,                     
odbor životního 
prostředí                        
a zemědělství    

 

3512/ZZ/12                                             
ze dne 21.11..2012,                          
doručeno dne 23.11.2012 

 

Ochrana přírody a krajiny  
bez připomínek  

 
Posuzování vlivů na životní prostředí  
Bude vydáno samostatné stanovisko  
 
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
Bez připomínek.  

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství  

V souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme toto stanovisko: 

Souhlasíme s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, v uvažovaném rozsahu  
28,65 ha (2. varianta – viz Odůvodnění ) , kdy  jsou upřednostněny veřejně prospěšné stavby  
a za předpokladu , že budou dodržena příslušná ustanovení  zákona o lesích a o ochraně  
pozemků určených k plnění funkcí lesa, a jejich dotčení bude projednáno a schváleno  vlast-
níkem předmětných lesních pozemků.  

Dle ustanovení  § 14 odst. 1 zákona o lesích jsou zpracovatelé nebo pořizovatelé územně 
plánovací  dokumentace  a zpracovatelé dokumentací staveb povinni dbát zachování  lesa a 
řídit se přitom ustanovení tohoto zákona. Jsou povinni  navrhnout a zdůvodnit taková řešení, 
která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí  a ostatních  celospolečen-
ských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení  předpokládaných dů-
sledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení a uspořádání území po dokončení 
stavby. 

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů (např. stavebního zákona) zájmů chráněných 
tímto zákonem, pak dle ust. § 14 odst. 2 zákona o lesích, rozhodne stavební úřad nebo jiný 
orgán státní správy jen se souhlasem příslušného odboru státní správy lesů, který může svůj 
souhlas vázat na splnění podmínek.  

 Ochrana zemědělského půdního fondu  
Dle ust. § 17 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fond, ve znění pozd. 
předpisů, uplatňuje stanoviska dle § 5 odst. téhož zákona k územním plánům obcí, ve kterých 
je sídlo kraje, ministerstvo životního prostředí. 

Geologie                                                                                                                                        
Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách České geologické 

bez připomínek  

 
 
stanovisko bylo vyžádáno   
 viz bod - 8 
 
bez připomínek  

 
 
 
 

konstatování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stanovisko bylo vyžádáno 
viz bod - 11 
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služby-Geofondu - www.geofond.cz - v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl 
„Informace o ŽP“, část „Mapy ložiskové ochrany“, „Mapy poddolovaných území“ a „Mapy 
sesuvných území“.  

Aktuální informace o výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chráněních ložiskových 
územích, chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaných územích, 
sesuvech a sesuvných územích včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv. signální 
údaje) jsou trvale volně přístupné na záložce „Webové aplikace“ › „Geologický mapový ser-
ver“ › v levé části menu: „Úlohy“ – „Surovinový informační subsystém (SurIS)“, „Údaje o úze-
mí“, „Vlivy důlní činnosti (informace o poddolovaných územích, hlavní důlní díla, deponie 
(haldy))“ nebo „Sesuvy (informace o sesuvných územích)“.  

V případě, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ust.§ 19 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobý-
váním, vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného stanoviska 
orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, 
který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.  

Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaří-
zení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem.  

Odpadové hospodářství  

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dal-
ších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní 
úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životní 
prostředí.  

Vodní hospodářství  
Ke konceptu územního plánu Vám sdělujeme, že u vodního toku Rolava v úseku od soutoku 
s Ohří po ř.km 8,255 není v mapových podkladech tohoto konceptu vyznačena aktivní zóna 
záplavového území vodního toku Teplá.  
Zároveň upozorňujeme, že u vodárenské nádrže Stanovice je v mapových podkladech kon-
ceptu vyznačeno staré, již neplatné ochranné pásmo této nádrže. Současně platné ochranné 
pásmo této nádrže stanovil v r. 2000 Okresní úřad Karlovy Vary. Bohužel v současné době 
existuje pouze tištěná (papírová) originální verze mapového podkladu ochranného pásma té-
to nádrže. V roce 2011 provedl digitalizaci oskenovaného ochranného pásma Výzkumný 
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. ( Dále jen „VUV TGM“). Tato digitalizovaná 
verrze je dostupná na internetových stránkách VUV TGM: http://heis.vuv.cz/ Upozorňujeme 
však, že jako digitalizovaný dokument je zatížený určitou mírou vnesených chyb, nepřesností 
a zjednodušení.  
Upozorňujeme též na fakt, že v záplavovém území (vyjma aktivní zóny) sice není platnou le-
gislativou zakázáno stavět, ale tyto plochy v záplavovém území by z principu neměly být chá-

Doručena stanoviska : 
 

Obvodního báňského úřadu  body 3+6 
Ministerstva  průmyslu a obchodu  bod 13 
Ministerstva životního prostředí 
bod  11  a  17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stanovisko bylo vyžádáno  
viz bod 9 
 
 
 
 
 

požadavek bude doplněn 

 
 

 
podklady do návrhu územního plánu budou 
doplněny dle územně analytických pokladů, 
které byly aktualizovány k 31.12.2014 
 
 
 
 
 
 

V návrhu územního plánu budou uvedeny 
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pány jako rozvojové. V případě realizace výstavby v záplavovém území by zároveň nemělo 
dojít k ovlivnění odtokových poměrů s negativním důsledkem na stávající zástavbu a okolní 
krajinu.  

podmínky pro výstavbu v záplavovém území  
 

 

5. Obvodní báňský 
úřad pro území kraje 
Karlovarského  

 

SBS/38404/2012/OBÚ-08/2 
ze dne 14.12.2012 
doručeno dne 14.12.2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (dále jen OBÚ) obdržel oznámení Úřadu 
územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města K.Vary o veřejném projednání 
konceptu Územního plánu K.Vary (dále jen koncept) a výzvu, aby zdejší úřad uplatnil ve sta-
novené lhůtě stanovisko k uvedenému konceptu.  
 

OBÚ ve svém vyjádření č.j. SBS 20397/2011 ze dne 21.7.2011 upozornil na nutnost respek-
tovat ložiska nerostů jako hodnoty území tak, aby nedošlo ke ztížení jejich budoucího využití. 
Toto své vyjádření uplatnil i do konceptu pod č.j. SBS/38404/2012/OBÚ-08 ze dne 
20.11.2012. Na základě veřejného projednání dne 6.12.2012 bylo zjištěno, že koncept uplat-
něnou připomínku nerespektuje.  
 

 V hranicích správního území města Karlovy Vary se nacházejí tato ložiska nerostných suro-
vin Bohatice-Bohemie-jih (B3117400), Dvory-Jenišov (B3232300), Počerny-Marta-Epiag–po-
vrch (B3198701), Počerny-Marta-Epiag-hlubina (B3198702), Rybáře-Čankov-hlubina 
(B3149800), Rybáře-Čankov-povrch (B3149801), Stará Role (B3117101), Sedlec-Čankov-
ská-povrch (B3174301), Sedlec-Čankovská-hlubina (B3174302), Tašovice 1 (B3232500)                     
a Tašovice 2 (B3232600), která jsou konceptem dotčena.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Z veřejně prospěšných staveb, vymezených konceptem,zasahuje do výhradních ložisek 
VD02 II/220-přeložka silnice, úsek Stará Role-Bohatice-Pražský most, WD07 II/222–přeložka 
silnice v oblasti m.č. Počerny (ve variantě č. 1) a VD02 II/220-přeložka silnice, úsek Stará 
Role-Bohatice-Pražský most, WD36 MK – napojení rozvojového území Krajského úřadu na 
napojení Chebská-Závodní a na silnici I/20 (II/230) a WD39 II/222 – přeložka silnice v oblasti 
m.č. Počerny (ve variantě č. 2).  
 
 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Významně do výhradních ložisek dále zasahují konceptem vymezené zastavitelné plochy 
Z05-DS-pc dopravní infrastruktura – silniční (DS), která prochází přes CHLÚ Počerny 
(19870100) výhradním ložiskem kaolinu Počerny-Marta-Epiag-povrch (B3198701)  
 

a Z09-VS-ts plocha smíšená výrobní (VS), která se nachází v prostoru výhradního ložiska 
kaolinu Tašovice 1 (B3232500).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
uvedené veřejně prospěšné stavby                
-  obchvat města Z01-DS-R6 dle var.č.1 je 
převzatá trasa z nadřazené územně pláno-
vací dokumentace - ZÚR KK – tzn., že se 
jedná se podklad závazný pro územní plán 
(§ 36 staveb. zákona),  
-  stejně jako komunikace VD02 II/220, která 
je součástí návrhu ZÚR KK - přeložka silni-
ce, úsek Stará Role-Bohatice-Pražský most,  
jedná se o část  komunikace, která byla pro-
věřena již v platném Územním plánu města 
Karlovy Vary, který byl schválen dne 19.10. 
1997, dosud je platným územně plánovacím 
podkladem města, jeho trasa přes k.ú. 
Sedlec byla upravena tak, aby tato trasa co 
nejméně zasahovala do stávající obytné 
zástavby, navrhovaná trasa bude v návrhu 
územního plánu znovu prověřena  
- koridor pro přeložku silnice u obytné loka- 

lity Počerny bude zařazen do ploch rezerv 
- napojení rozvojového území Krajského  
úřadu var.2 – do návrhu je uplatněna var.č.1  
---------------------------------------------------------- 
 

Z05-DS-pc - přeložka silnice v oblasti lokality 
Počerny bude zařazena do rezerv 
 

Z09-VS-ts – jedná se rozvojové území pro 
výstavbu, nové plochy pro podnikání v sou-
ladu se Strategickým plánem území města 
Karl. Vary (SPURM) – priorita č. 4.5 Posílení 
místní ekonomiky - podpora podnikání a 
tvorba nových pracovních míst  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obdobná situace je u výhradních ložisek kaolinu Tašovice 2 (B3232600)  
 
a Dvory-Jenišov (B3232300)  
 
a u prognózního zdroje kaolinu Tašovice-Dvory (P9310200), kde dochází k postupnému 
zastavování ložisek.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dalším výrazným zásahem je stavba Z02-DS-II/220 dopravní infrastruktura – silniční (DS), 
která prochází výhradním ložiskem kaolinu Sedlec-Čankovská-hlubina (B3174302) v CHLÚ 
Sedlec u Karlových Varů (17430100) a pokračuje v obou variantách do dobývacího prostoru 
Sedlec (60032) stanoveného pro dobývání výhradního ložiska kaolinu Bohatice-Bohemie-jih 
(B3117400). 
 

 
 
 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nelze opominout ani plochy bydlení Z08-BH-sl bydlení-v bytových domech (BH) a Z09-BI-rb 
bydlení v rodinných domech-městské a příměstské (BI) navržených v plochách výhradních 
ložisek Rybáře-Čankov-hlubina (B3149800) v CHLÚ Rybáře (14980000) a Rybáře-Čankov-
povrch (B3149801) v CHLÚ Rybáře (14980000).  
 

 

Na veřejném projednání konceptu dne 6.12.2012 bylo presentováno, že rozhodujícím přírod-
ním limitem pro zpracování konceptu byla ochrana surovin, a to hned na druhém místě.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- výhradní ložisko Tašovice 2 (B3232600) -  
Jedná se o zastavěné území obytné lokality 
Tašovice – bydlení BI a současně je do kon-
ceptu zaneseno rozšíření zahrádkové osady 
– v tomto případě se jedná o uvedení územ-
ního plánu do souladu se skutečným stavem 
území  
- Dvory-Jenišov (B3232300) – převážně již 
zastavěné stabilizované území – VD a SV, 
severovýchodní část lokality – rozvojová 
plocha pro zahrádkářskou osadu. Je rozpra-
covaná územní studie (2015) 
- prognózní zdroj kaolinu Tašovice-Dvory 
(P9310200) - Z06-OK-ts a Z09-VS-ts – jedná 
se rozvojové území pro výstavbu, nové plo-
chy pro podnikání v souladu se Strategickým 
plánem území města Karl. Vary (SPURM) – 
priorita č. 4.5 Posílení místní ekonomiky - 
pod-pora podnikání a tvorba nových pracov-
ních míst  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

komunikace VD02 II/220, která je součástí 
návrhu ZÚR KK - přeložka silnice, úsek Sta-
rá Role-Bohatice-Pražský most, jedná se o 
část  komunikace, která byla prověřena již 
v platném Územním plánu města Karl. Vary, 
který byl schválen dne 19.10. 1997, dosud je 
platným územně plánovacím podkladem 
města,  jeho trasa přes k.ú. Sedlec byla 
upravena tak, aby tato trasa co nejméně za-
sahovala do stávající obytné zástavby, navr-
hovaná trasa bude v návrhu územního plánu 
znovu prověřena  
----------------------------------------------------------------------- 

Z08-BH-sl – na lokalitu je vydané platné 
územní rozhodnutí SÚ/8231/08/Lu, ze dne 
26.1.2009, prodlouženo 
 

Z09-BI-rb – předmětná lokalita je z návrhu 
vyjmuta, vybrána je varianta č.1 
Zástupci města se doporučuje vyvolat 
jednání se SK a.s. 
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Podle našeho názoru se uvedená informace neslučuje s realitou, z těchto důvodů byl na ve-
řejném projednání zpracovatel konceptu upozorněn na nevyřešené střety i veřejně prospěš-
ných staveb s veřejným zájmem nad ochranou ložisek legislativně vyjádřeném zejména v zá-
koně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozd. 
úprav.  
  

Orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace jsou povinni při 
územně plánovací činnosti podle § 15 odst. 1 horního zákona vycházet z podkladů o zjiště-
ných a předpokládaných výhradních ložiskách a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hle-
diska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. Z předložené dokumentace je patrný pouze střet dvou zájmů, zájmu na zabez-
pečení ochrany nerostného bohatství a zájem na realizaci navrhovaných funkčních ploch. 
Z dokumentace však nelze dovodit, zda navrhované řešení naplňuje citované ustanovení §15 
odst. 2 nejvýhodnějšího řešení, popř. dopady plánovaných funkčních ploch na zásoby evido-
vané v dotčených chráněných ložiskových území. Dále dle ustanovení § 13 zák. č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, orgány územního plánování a sta-
vební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků geologických prací s cílem zajistit v co nej-
větší míře zejména ochranu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzem-
ních vod a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné využití.  
 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského nesouhlasí podle § 15 odst. 2 horního 
zákona s konceptem Územního plánu Karlovy Vary z důvodů, že koncept nerespektuje ložis-
ka nerostů ani nenaplňuje povinnost uloženou v citovaném ust. § 15 odst. 1 horního zákona.  
 

K uzavření případné dohody požaduje předložit vyjádření organizací pověřených ochranou          
a evidencí výhradních ložisek dotčených konceptem, na které byl dle ustanovení § 8 horního 
zákona delegován výkon části veřejné správy v oblasti využívání výhradních ložisek  

 

Vyžádat si podklady z Geofondu – 
nezávislou právní expertizu ve věci střetu 
zájmu MKV vers. SK a.s..  
 

Koordinovat postup s KÚKK v této   věci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept územního plánu byl projednán s fir-
mou Sedlecký kaolin, Božičany, spol. s  r.o. 
uvedená organizace preferuje výstavbu ob-
chvatu dle varianty č. 2  
zápis z jednání ze dne 22.5.2014 je součástí 
podkladů pro vyhodnocení 
 

stanovisko Ministerstva životního prostředí je 
ke konceptu bez připomínek, viz bod č.11 
vyhodnocení 
 

dne 29. 5.2015 proběhlo jednání na kterém 
bylo dosaženo dohody uvedených podmínek 
– zpracování územních studií, které prověří  
a zpřesní  navrhované trasy komunikací    

6. Magistrát města 
Karlovy Vary, 
ÚÚPaSÚ – 
vodoprávní úřad 

1668a/SÚ/12/Pl                       
ze dne 27.11.2012, 
doručeno dne 27.11.2012 

Podle ustanovení § 106  odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
sděluje, že obecní úřad s rozšířenou působností  - vodoprávní úřad, uplatňuje stanoviska k 
 územním a regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí.  

bez připomínek,  
není dotčeným orgánem 

7. Ministerstvo 
dopravy ČR 

 

 

884/2012-910-UPR/2                       
ze dne 17.12.2012 - 
doručeno dne 1712.2012 

Ke konceptu územního plánu Karlovy Vary Vám zasíláme následující stanovisko Ministerstva 
dopravy, jako dotčeného orgánu ve věcech:  

-  dopravy na pozemních komunikacích dle zákona č.13/1997 Sb. pozemních komuni-
kacích 40 odst. 2 písm. g)  z hlediska řešení dálnic rychlostních silnic a silnic I. 1třídy  

Řešeným územím procházejí trasy stávajících silnic I/6, resp. R6, I/13 a I/20, které požaduje-

 
 
 
 
 
Pro návrh územního plánu byla zvolena 
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me včetně silničních ochranných pásem respektovat v souladu s §30 a §32 zákona č.13/1997  
o pozemních komunikacích. Požadujeme v souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovar-
ského kraje (ZÚR Kk) územně chránit koridor v šíři 300 m pro navrhovanou trasu rychlostní 
silnice R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata včetně souvisejících staveb. Stavbu rychlostní sil-nice 
R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata včetně souvisejících staveb a objektů požadujeme v návrhu 
zařadit mezi veřejně prospěšné stavby  

Stavba silnice R6 v předmětném úseku je v konceptu ÚP řešena ve dvou variantách (1. dle 
platného ÚR, 2. alternativní, přímější vedení trasy). S ohledem na platné územní rozhodnutí, 
skutečnost, že příprava stavby byla v současné době zastavena a s ohledem na možnost 
přehodnocení vedení umístěné trasy doporučujeme v návrhu územního plánu zachovat trasu 
silnice dle platného ÚR v koridoru šířky dle ZÚR Kk (150m od osy, tzn.300m) a ve stopě na-
přímení trasy silnice I/6 vést koridor stejné šířky jako územní rezervu pro možnost přehodno-
cení vedení trasy a následné změny územního rozhodnutí. Alternativní návrh trasy dle varian-
ty 2. požadujeme projednat s ŘSD ČR.  

Požadujeme nezakreslovat do návrhu územního plánu konkrétní trasy staveb a podobu křižo-
vatek na námi sledované silniční síti včetně souvisejících staveb, ale zakreslit pouze plochy 
pro umístění staveb dopravní infrastruktury námi sledované sítě a souvisejících staveb. V tex-
tové části Odůvodnění na str.65 požadujeme z textu vypustit informaci o dosažení čtyřpruho-
vého  uspořádání R6 v roce 2017.  

Nesouhlasíme s připojenÍm plochy Z01-DS-tu (k.ú. Tuhnice, plocha pro umístění silničního ~ 
mostu přes řeku Ohři) na stávající silnici I/6. Vzhledem k umístění stávajících křižovatek a je-
jich vzdáleností nelze vkládat v tomto prostoru další připojení na realizovaný průtah silnice I/6 
resp. R6 při splnění podmínek ČSN 736101, 736102, 736110.  

K vymezení velkého obchvatu Karlových Varů jako VPS přeložky rychlostní silnice R6 nadále 
platí naše stanovisko č.j. 295/2011-910-UPR/4 ze dne 20.7.2011 včetně odůvodnění.  

 

- dopravy drážní- dle zákona č.266/1994 Sb.. o dráhách. § 56 písm. d)  

Řešeným územím jsou vedeny železniční tratě Chomutov-Cheb – dvoukolejná elektrizovaná 
železniční trať č.140, která je dle §3 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách zařazena do katego-
rie dráhy celostátní a Karlovy Vary dolní nádraží-Potůčky-Johanngeorgen-stadt-jednokolejná 
neelektrizovaná železniční trať č.142, která je dle výše uvedeného zákona zařazena do kate-
gorie dráhy celostátní.  

Z hlediska námi sledovaných záměrů propojení tratí č. 140 a 149 (Tuhnická spojka, Bohatic-
ká spojka) a v souladu s ZÚR Kk, požadujeme v návrhu sledovat variantu 1, která tyto zámě-
ry zahrnuje.  

V lokalitě stávající železniční stanice Karlovy Vary dolní nádraží požadujeme zachovat plochy 

varianta č.1 v souladu s platnou nadřazenou 
územně plánovací dokumentací – Zásadami 
územního rozvoje Karlovarského kraje,                 
a bude zařazena mezi veřejně prospěšné 
stavby               
 
V úseku Karlovy Vary – Olšová Vrata  trasa 
uvedené části komunikace bude v návrhu 
ÚP řešena dle  platného ÚR, požaduje se 
prověřit úpravu mimoúrovňové křižovatky 
v místě napojení  obytné lokality Olšová 
vrata. Úpravou se rozumí zmenšení záboru 
plochy a zjednodušení řešení. 
 
 
Bude respektováno v hlavním výkresu a 
v textu. 
 
 
 

nové přemostění řeky Ohře  mezi Chebským 
mostem a Plynárenskou lávkou bude znovu 
prověřeno v návrhu územního plánu 
v souladu s projednaou a schválenou 
Územní studiíí širšího centra 

 

obchvat města dle var.č.1 je převzat z nadří-
zené územně plánovací dokumentace - ZÚR 
KK – tzn., jedná se podklad závazný pro 
územní plán (§ 36 stavebního zákona). 

 
 
 

konstatování 
 
 
 
propojení tratí č. 140 a 149 je převzato 
z nadřízené územně plánovací dokumentace 
(§36 stavebního zákona) 
v návrhu územního plánu budou znovu 
prověřeny potřeby těchto propojení ze strany 
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drážní dopravy v rozsahu vymezeném obvodem dráhy ve smyslu § 4 zákona o dráhách a 
požadujeme provést úpravu rozsahu ploch označených ve variantě 1 jako P01-SCx-kv, P06-
SM-tu, P09-ZP-tu a P02-SC-tu (ve variantě 2 jde o plochy P01-SCx-kv, P08-SM-tu, P11-ZP-
tu a P05-SC- tu), které zasahují do pozemků, tvořících stávající obvod dráhy. ‚  

V průběhu zpracování studie US01, která bude řešit mimo jiné i rozsah dopravní  nfrastruktur-
tury ve výše uvedené lokalitě, požadujeme přizvat k projednávání zástupce SŽDC a po vyho-
tovení předložit studii SŽDC k vyjádření. V rámci řešení požadujeme zachovat průjezdný 
model a respektovat výhledový rozsah dopravy a dopravní technologie, které stanoví SŽDC.  

V textové části d.1. Dopravní infrastruktura na str. 87 a 88 doporučujeme opravit název ulice, 
jedná se o ulici Západní.  

V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy po-
žadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmíněně přípustného. Podmínka bude znít, že v územním, resp. Staveb-
ním řízení, bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.  

- dopravy letecké dle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví                                       
Nemáme připomínky.  

- dopravy vodní dle zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, § 4                                      
V řešeném území nesledujeme územní ochranu stávající ani plánované infrastruktury vodní 
dopravy.  

vlastníka a správce. Ze strany města jsou 
nadbytečné. 
Město bude iniciovat změnu do ZUR KK. 
 

Plochy drážní dopravy budou navrženy 
v souladu se závěry ÚS Širší centrum… 
 –  v současné době se zpracovává územní 
studie dotčeného území, která bude projed-
nána i s vlastníky i s dotčenými orgány  
 

Uvedený požadavek bude respektován, 
název bude opraven 
 

Způsob zástavby a funkční využití bude 
respektovat uvedené podmínky 
 
 
 
bez připomínek  
 
 
bez připomínek 

8. Krajský úřad 
Karlovarského kraje 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství 

3774/ZZ/12,                                          
ze dne 18.12.2012, 
doručeno dne 18.12.2012 

III. Stanovisko:  
Na základě konceptu územního plánu Karlovy Vary, Vyhodnocení vlivů konceptu územního 
plánu Karlovy Vary na životní prostředí a Vyhodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy 
Natura 2000 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu 
ustanovení § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává  
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO  
 

k vyhodnocení vlivů územního plánu Karlovy Vary na životní prostředí, ale pouze za respek-
tování  následujících podmínek:  
 

Územní plán může být uplatněn s přihlédnutím k zhodnocení variant konceptu v kapitole č. 6 
(str. 313 – 348) Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Karlovy Vary na životní pro-
středí a doporučením zde uvedených . Územní plán bude respektovat navrhovaná opatření 
pro předcházení, snížení nebo kompenzaci předpokládaných závažných vlivů na životní 
prostředí uvedených v kapitole č. 7 (str. 349 – 359) Vyhodnocení vlivů konceptu územního 
plánu Karlovy Vary  
 

bez připomínek  
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Plochy převzaté ze stávajícího platného územního plánu města Karlovy Vary byly již v dů-
sledku ukončených správních řízení v minulosti akceptovány, a tato rozhodnutí jsou tedy res-
pektována.  
 

Odůvodnění souhlasného stanoviska:  
 

Na základě posouzení významu jednotlivých vlivů vyplývá, že územní plán Karlovy Vary tak, 
jak je navržen, je v rozporu s cíli ochrany životního prostředí. Územní plán Karlovy Vary je 
možné akceptovat pouze za respektování opatření pro eliminaci potenciálních významných 
negativních vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a na jednotlivé složky 
životního prostředí. Tato opatření jsou uvedena ve Vyhodnocení vlivů územního plánu Kar-
lovy Vary na životní prostředí a v dokumentaci týkající se posouzení významnosti vlivu kon-
cepce na lokality soustavy Natura 2000. Za dodržení stanovených podmínek lze tedy vydat 
souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 

Závěrem upozorňujeme na ustanovení § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, podle kterého je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení změny 
územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska 
k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.  

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů a nelze se proti němu odvolat.  
 

9. Magistrát města 
Karlovy Vary, odbor 
životního prostředí 

5205/OŽP/12                                       
ze dne 19.12.2012 – 
doručen dne 20.12.2012 

Vyjádření z hlediska ochrany ZPF                                                                                                                           
není příslušným orgánem k uplatnění stanoviska,                            

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny  
1. Navržené rozšíření R 01 – RI-db v prostoru u řeky Ohře nepovažujeme za vhodné. Podle 
našeho názoru dochází k neúměrné mu rozšíření ploch  pro rodinnou rekreaci na úkor pří-
rodě blízkého území navíc v blízkosti neregionálního biokoridoru řeky Ohře). Domníváme se , 
že navrženou změnou R 02 RI-db dojde k zarovnání linie se stávající  hranicí pro zástavbu. 
 
 
2. Požadujeme důkladné posouzení možných dopadů navrženého rozšíření letiště na Olšo-
vých Vratech (Z – 10 – DL – ov) nastávající (především mokřadní) biotop – vč. Posouzení 
dopadu na významné krajinné prvky (registrované i tzv. ze zákona). 
3. Nesouhlasíme s plánovaným dopravním napojením od lokality „Motýlek“ (u koupaliště 
Krach do Olšových Vrat) – Z – 11 DS –ov. V jeho rámci by došlo k zásahu do biotopu s řadou  
rostlinných a živočišných druhů (vč. zvláště chráněných) . 
4. Požadujeme důkladné posouzení možných dopadů navrženého rozšíření letiště v Olšo-
vých vratech (Z – 09 – DL – ov – varianta č.1) na stávající biotop a prvky Územního systému 
ekologické  stability. Navržené řešení se nám jeví jako nevhodné. 
 

Stanovisko bylo vyžádáno  
viz bod.č. 11 a 17 
stanovisko Ministerstva životního prostředí 
 

1. rozhodnuto o řešení dle upravené var. č. 2   
koncept územního plánu - vypuštění  
rezervních ploch pro výstavbu i nových 
komunikací  mimo trasy nad vesničkou 
SOS, nového propojení nad VaK, propojení 
do Sokolské, zástavba v předmětném 
území nebude navrhována  

 

2.,3.,4. rozšíření letiště  a navrhované do-
pravní napojení této lokality napojení  je 
převzato z platné nadřazené územně pláno-
vací dokumentace ZÚR KK (§36 stavebního 
zákona) a z následné projednané územní 
studie letiště Karlovy Vary  
Město bude iniciovat změnu dopravního ře-
šení a její prověření a následně iniciovat 
změnu i do ZÚR KK. Zároveň bude vypuš-
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5. Umístění ploch Z 09 – BI rb a Z 11-BI-rb  (týká se varianty č. 2) do plochy poměrně cenné 
z hlediska výskytu řady rostlinných a živočišných společenstev (včetně těch zvláště chráně-
ných) nepokládáme za vhodné. Požadujeme proto velmi pečlivé zdůvodnění navrženého ře-
šení vč. vyhodnocení  možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí. Tyto plochy 
jsou cenné dále také jako přirozené přírodní zázemí celé lokality Čankovská. 
6. U stávajícího obchodního centra Varyáda je do plochy OK (občanské vybavení –komerční 
zařízení plošně rozsáhlé) zahrnuta i plocha stávající údolní nivy za tímto centrem a to až po 
řeku Ohři (navíc se zde jedná o zásah do ploch Územního systému ekologické  stability). 
Z důvodu předejití možným konfliktům ve vztahu k následnému možnému využití požadujeme 
přesunout tuto dotčenou část do nezastavitelných ploch (např. ZP). 
7. V případě území P 02-SC-tu požadujeme prověřit možnost vyčlenění alespoň malého pá-
su území podél řeky Ohře a jeho převodu do nezastavitelných ploch zeleně. Cílem je snaha o 
kvalitní propojení ploch meandru Ohře s plochami zeleně mezi Chebským mostem a plyná-
renskou lávkou nezastavitelnými plochami zeleně 
8. Z hlediska řešení dopravy se nám jeví jako vhodnější varianta č.1 s obchvatem města.   
9. Požadujeme aktualizovat seznam památných stromů z důvodu, že neobsahuje všechny 
vyhlášené památné stromy na území města Karlovy Vary. 
10. V dalším stupni posuzování  bude na základě dopracování předložených podkladů pro-
vedeno vyhodnocení možných dopadů na zájmy chráněné naším odborem a vydáno písem-
né stanovisko.   
11. V rámci hlavních výkresů  nejsou dle našeho názoru zcela jednoznačně prostorově defi-
novány plochy dopravní infrastruktury,. Dochází  např. k tomu, že plochy pod mostními ob-
jekty jsou v rámci hlavního výkresu  jinak funkčně využity než pro dopravní stavby (byť je to 
samozřejmě řešeno v dopravní části).  
Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování  lesů, jakož i 
objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí 
lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je 
zakázáno. O výjimce z tohoto zákona může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě 
žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu 
 

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům být musí zejména  
a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, 
aby použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí, 
b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení 
sousedních lesních porostů 
c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící 
lesnímu hospodářství; v případě nezbytného omezené jejich funkcí musí být uvedena do pů-
vodní ho stavu a není-li to možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení, 
d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo  ke zvý-

těna plocha Z – 09 – DL – ov 
5. dotčené území bude v návrhu územního 
plánu řešeno bez zástavby, dle varianty č. 1 
 
 
 
6.V grafické části bude upraveno 
 
 
 
 

7.Bude vyčleněna plocha zeleně 
v návaznosti na průběh podél Ohře. 
 
8. do návrhu územního plánu bude 
zanesena varianta 1 řešení obchvatu města 
Karlovy Vary Vary dle ZÚRKK,  
 

9.  seznam památných stromů bude doplněn 
10. konstatování 
 
 
 
11. Dopravní část v grafické části územního 
plánu bude doplněna 
 
 
 
konstatování  
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šenému ohrožení lesa, zejména větrem a erozí.   

Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobýva-
cích prostorů a zpracovatelé dokumentace staveb jsou povinni dbát  zachování lesa a řídit se 
přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni  navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která 
jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských 
zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořá-
dání území po dokončení stavby. 

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne 
stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní sprá-
vy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dot-
čení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro roz-
hodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, 
zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správní-
ho řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.                                                                                                                                                               
Dále upozorňujme, že pro zpracování dalších stupňů budeme požadovat specifikaci dotče-
ných parcel lesního půdního fondu, u nichž by nový územní plán předpokládal jiné funkční 
využití než les. Součástí této specifikace musí být soupis parcelních čísel dotčených lesních 
pozemků.  

10. Krajský úřad 
Karlovarského kraje,                   
odbor dopravy                          
a silničního 
hospodářství 

4156/DS/12 – 2,                                     
ze dne 18.12.2012, 
doručeno dne 20.12.2012 

K zaslanému konceptu, nemá odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, dle ustanovení 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, připomínky, ovšem 
jakékoliv specifické změny na silnicích II. a III. třídy je nutno předjednat s Krajskou správou a 
údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o.  

bez připomínek 

11. Ministerstvo 
životního prostředí,                    
odbor výkonu státní 
správy IV 

 

 

 

 

 

1866/530/12 a  
93520/ENV/12                                     
ze dne 20.12.2012, 
doručeno 20.12.2012  

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 1.11.2012 od 
Magistrátu města Karlovy Vary oznámení (v souladu s § 48 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb.,              
o územním plánování a stavebním řádu) o veřejném projednání konceptu Územního plánu 
Karlovy Vary se žádostí o stanovisko. K předmětnému oznámení zaujímá ministerstvo násle-
dující stanovisko:  
Z hlediska geologie:  
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Minister-
stvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt sesuvů: Sedlec 
č. 1249, č. 1250, č. 5658, Otovice č. 3101, Karlovy Vary – Bohatice č. 5913, Stará Role č. 
6338, Doubí č. 7070 (viz. mapy Geofondu ČR „Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deforma-
ce“, listy č. 11-21, č. 11-23), poddolovaných území: Hory – Podhoří č. 434, Jenišov č. 472, 
Počerny č. 476, Dvory – Staré Karlovy Vary č. 477, Stará Role č. 478, Nová Role č. 484, 
Tašovice č. 508, Sedlec – Karlovy Vary č. 533, Čankov č. 545, Sadov č. 589, Doubí u Karlo-
vých Var č. 4972, Hory u Jenišova č. 5239 (viz. mapy Geofondu ČR „Mapy poddolovaných 

 

 

 

 

konstatování 

 

 

 

 



       Stránka | 12  
  

území“, listy č.11-21, č.11-23) a prognózního zdroje: Tašovice – Dvory č. 9310200 (viz. mapa 
Geofondu ČR „Mapa ložiskové ochrany“, list č.11-21). Ostatní CHLÚ, výhradní ložiska i dobý-
vací prostory jsou v konceptu ÚPD respektovány (viz. odůvodnění na str. 143 – 145).  
 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:  
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV (dále jen ministerstvo) jako 
dotčený orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný podle 
ustanovení § 17 odst. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších změn (dále jen zákon), posoudilo koncept Územního plánu města Karlo-
vy Vary podle ustanovení § 4, § 5 téhož zákona, dále § 3, § 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, za použití 
metodického pokynu MŽP ČR, odboru ochrany lesa a půdy č. j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 
1996 a jeho přílohy stanovující třídy ochrany zemědělské půdy podle přiřazených BPEJ pro 
účely územního plánování.  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu při posouzení vycházel z dokumentace 
konceptu územního plánu města, zpracovaného společností AF CITYPLAN, spol. s.r.o., která 
byla zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Magistrátu města Kar-lovy Vary, 
zejména pak z kapitoly „e.“ (Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa) textové části odůvodnění 
konceptu ÚP a z výkresů č. „2c -varianta 1 a 2“ (Výkres před-pokládaných záborů půdního 
fondu).  
Ministerstvo po odborném posouzení předloženého návrhu nesouhlasí s těmito navrženými 
lokalitami:  
Varianta 1:  
Z01-BH-rb, k.ú. Dvory a Rybáře – kvalitní zemědělská půda v současné době zemědělsky 
obhospodařována, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). Požadujeme zmenšit 
lokalitu o tu část, která se nachází v k.ú. Dvory .  
Z04-Bl-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z04-Bl-sr, k.ú. Stará Role -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, uskuteč-něny 
investice do půdy za účelem zlepšení její úrodnosti, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. b). .  
Z05-Bl-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z05-Bl-sr, k.ú. Stará Role -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, uskuteč-něny 
investice do půdy za účelem zlepšení její úrodnosti, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. b). .  
Z06-Bl-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z07-Bl-ov, k.ú. Olšová Vrata -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odpo-ruje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  

 

 

 

stanovisko dotčeného orgánu bylo se zá-
stupcem MŽP projednáno a nové vyhodno-
cení dopadů na ZPF bylo pořizovateli za-
sláno. Výsledky projednání a nové stano-
visko dotčeného orgánu je uvedeno dále  

Součástí dohody a je příloha, kde jsou 
zobrazeny konkrétní situace připomínkova-
ných ploch; příloha je k dispozici k nahléd-
nutí na odd. úřad územního plánování  

Viz bod 17 
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Z01-BV-ck, k.ú. Čankov – nenavazuje na zastavěnou plochu, odporuje zásadám ochrany 
ZPF (§4 písm. b).  
. Z02-BV-ck, k.ú. Čankov – kvalitní zemědělská půda v současné době zemědělsky 
obhospodařována, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z03-BV-ck, k.ú. Čankov – kvalitní zemědělská půda v současné době zemědělsky 
obhospodařována, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z03-BV-sr, k.ú. Stará Role -kvalitní zemědělská půda, uskutečněny investice do půdy za 
účelem zlepšení její úrodnosti, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z04-BV-pc, k.ú. Počerny -nenavazuje na zastavěnou plochu, odporuje zásadám ochrany 
ZPF (§4 písm. b).  
. Z16-BV-sr, k.ú. Stará Role – vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje organizaci 
ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a).  
Z17-BV-sr, k.ú. Stará Role – vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje organizaci ZPF, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z18-BV-sr, k.ú. Stará Role – vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje organizaci ZPF, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z01-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z02-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z03-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z05-DS-pc, k.ú. Počerny -narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. a). .  
Z11-DS-ov, k.ú. Olšová Vrata -vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje organi-zaci 
ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
K01-NP-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy 
ochrany, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
. K01-NP-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy 
ochrany, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
. Z13-OM-ov, k.ú. Olšová Vrata -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z06-OV-dr, k.ú. Drahovice -odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). Požadujeme 
zmenšit lokalitu o parcelu č. 933 a parc. č. 955/1. .  
K01-NP-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám 
ochrany ZPF (§4 písm. a).  
. K13-RN-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám 
ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z04-RZ-ck, k.ú. Čankov – plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, naru-
šuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z05-RZ-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – plocha je v současné době zemědělsky obhospoda-
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řována, narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a)..  
Z01-SM-sr, Stará Role -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje zása-
dám ochrany ZPF (§4 písm. b). Požadujeme celou plochu výrazně zredukovat.   
Z12-SM-ov, k.ú. Olšová Vrata -nenavazuje na zastavěnou plochu, odporuje zásadám 
ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z02-SV-pc, k.ú. Počerny -plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, odpo-
ruje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
Z03-SV-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – plocha je v současné době zemědělsky obhospoda-
řována, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z06-SV-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role -plocha je v současné době zemědělsky obhospos-
podařována, uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení její úrodnosti, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).   
Z10-SV-sl, k.ú. Sedlec u Karlových Var -kvalitní zemědělská půda odporuje zásadám 
ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z11-VD-sl, k.ú. Sedlec u Karlových Var -kvalitní zemědělská půda odporuje zásadám 
ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z13-VS-sr, Stará Role -plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z02-VZ-sr, Stará Role -vysoce kvalitní zemědělská půda II.třídy ochrany, uskutečněny inves- 
tice do půdy za účelem zlepšení její úrodnosti, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
K04-ZO-ov, k.ú. Olšová Vrata -kvalitní zemědělská půda, odporuje zásadám ochrany ZPF 
(§4 písm. b). .  
K05-ZO-ov, k.ú. Olšová Vrata -kvalitní zemědělská půda, odporuje zásadám ochrany ZPF 
(§4 písm. b). .  
K13-ZO-sr, Stará Role -plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
 

Varianta 2: .  
Z01-BH-rb, k.ú. Dvory a Rybáře – kvalitní zemědělská půda v současné době zeměměděl-
sky obhospodařována, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). Požadujeme zmenšit 
lokalitu o tu část, která se nachází v k.ú. Dvory .  
Z02-BH-sr, k.ú. Stará Role -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje zá-
sadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z03-Bl-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z04-Bl-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z05-Bl-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z06-Bl-ov, k.ú. Olšová Vrata -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
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Z07-Bl-sr, k.ú. Stará Role -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, uskutečněny 
investice do půdy za účelem zlepšení její úrodnosti, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. b). .  
Z08-Bl-sr, k.ú. Stará Role -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, uskuteč-něny 
investice do půdy za účelem zlepšení její úrodnosti, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. b).  
Z09-Bl-rb, k.ú. Rybáře -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje zása-
dám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z11-Bl-rb, k.ú. Rybáře -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje zása-
dám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z13-BH-sr, Stará Role -plocha je v současné odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). 
době zemědělsky obhospodařována, .  
Z15-Bl-ov, k.ú. Olšová Vrata -vysoce kvalitní ochrany, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. b). zemědělská půda II. třídy .  
Z16-Bl-sr, Stará Role -plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z17-Bl-sr, Stará Role -plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z23-Bl-sr, Stará Role -plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z01-BV-ck, k.ú. Čankov – nenavazuje na zastavěnou plochu, odporuje zásadám ochrany 
ZPF (§4 písm. b). .  
Z02-BV-ck, k.ú. Čankov – kvalitní zemědělská půda, v současné obhospodařována, odpo-
ruje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). době zemědělsky .  
Z03-BV-ck, k.ú. Čankov – kvalitní zemědělská půda, v současné obhospodařována, odpo-
ruje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). době zemědělsky .  
Z06-BV-sr, k.ú. Stará Role -kvalitní zemědělská půda, uskutečněny investice do půdy za 
účelem zlepšení její úrodnosti, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z19-BV-sr, k.ú. Stará Role -plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, od-
poruje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z01-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z06-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z06-DS-pc, k.ú. Počerny -narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. a). .  
Z10-DS-ov, k.ú. Olšová Vrata -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, vznik ne-
obhospodařovatelných ploch, narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. a). .  
Z01-OV-sr, k.ú. Stará Role -vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje organizaci ZPF, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
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Z06-OV-dr, k.ú. Drahovice -odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). Požadujeme 
zmenšit lokalitu o parcelu č. 933 a parc. č. 955/1.  
Z03-RZ-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – plocha je v současné době zemědělsky obhospoda-
řována, narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z04-RZ-ck, k.ú. Čankov – plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, naru-
šuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z08-SK-rb, k.ú. Rybáře -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje zása-
dám ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z05-SV-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – plocha je v současné době zemědělsky 
obhospodařována, narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z06-SV-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje 
organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z10-VD-sl, k.ú. Sedlec u Karlových Var -kvalitní zemědělská půda odporuje zásadám 
ochrany ZPF (§4 písm. b). .  
Z14-VL-sr, k.ú. Stará Role – vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje organizaci ZPF, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). .  
Z15-VS-sr, k.ú. Stará Role – vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje organizaci ZPF, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). Požadujeme zmenšit na lokalitu podél 
současné silnice II/220. .  
Z05-VZ-sr, k.ú. Stará Role – kvalitní zemědělská půda, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. b). .  
K07-ZO-ov, k.ú. Olšová Vrata - kvalitní zemědělská půda, odporuje zásadám ochrany ZPF 
(§4 písm. b).  
 

Závěrem:  
Po vyhodnocení obou variant konceptu ÚP ministerstvo z hlediska ochrany ZPF preferuje 
variantu 2, která je pro zemědělský půdní fond méně škodlivá.  
 

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že koncept ÚP je z hlediska požadavků ochrany ZPF zcela 
nedostatečně zpracován. Povinností pořizovatele a projektanta územně plánovacích podkla-
dů je v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. navrhnout a zdůvodnit takové řešení, 
které je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější. Toto zdůvodnění však v textové části odůvod-
nění chybí. Chybí vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch. Ve výkresech předpokládaných záborů ZPF nejsou barevně 
vyznačeny zemědělské pozemky, trasy základních zemědělských komunikací a nejsou ba-
revně odlišeny jednotlivé třídy ochrany.  
 

Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF by měl být 
zpracován v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obsah vyhodnocení předpokládaných dů-
sledků navrhovaného řešení na ZPF bude 
zpracován v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky 
č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního 
prostředí 

12. Ministerstvo 
zdravotnictví, ČIL 

MZDR 39333/2012-2/OZD-
ČIL-L                                                       

1. Úvodem ČIL konstatuje, že dnem 1. ledna 2013 nabývá účinnosti nový Statut lázeňského 
místa Karlovy Vary, stanovený nařízením vlády č. 321/2012 Sb. ze dne 29. srpna 2012, který 
nově vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa a určuje režim ochrany lázeňského 

Nový územní plán tedy bude v návrhu uve-
den do souladu s novou platnou legislativou 
– Statutem lázeňského místa Karlovy Vary   



       Stránka | 17  
  

ze dne 20-12.2012 – 
doručeno dne 21.12.2012 

místa. Projednávaný koncept územního plánu byl zpracován v době platnosti statutu 
lázeňského místa Karlovy Vary stanoveném usnesením vlády č. 135 ze dne 18. ledna 1956, 
který odlišně vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa a stanovuje i odlišné 
podmínky jeho ochrany. Nový územní plán tedy bude muset být v návrhu uveden do souladu 
s novou platnou legislativou.  
2. ČIL opětovně upozorňuje na nesprávné pochopení významu statutu lázeňského místa, 
které je uváděno v textové části. Statut lázeňského místa nestanovuje způsob ochrany 
přírodních léčivých zdrojů ale ochranu lázeňského místa, lázeňského prostředí a poskytování 
lázeňské léčebně rehabilitační péče.  
3. V návrhu územního plánu požaduje ČIL zakreslit ochranná pásma přírodních léčivých 
zdrojů přímo do koordinačního výkresu. Jejich současné zakreslení do samostatné mapy, 
která obsahuje pouze hranice katastrálních území, není dostatečné, neboť neumožňuje 
lokalizaci jednotlivých řešených ploch vzhledem k příslušnému stupni ochranného pásma.  
4. Z hlediska ochrany lázeňského místa upřednostňuje ČIL při výběru z variant řešení 
silničního obchvatu jeho vnější variantu 1. K výběru z variant navrhovaného způsobu využití 
ostatních ploch neuplatňuje ČIL požadavky.  
 

Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů a přírodních léčebných lázní nemá ČIL  
k projednávanému konceptu územního plánu v rámci platné legislativy další připomínky  

 
 
 
 
 
 
v textu bude upraveno 
 
 
 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 
jsou zakreslena v koordinačním výkrese 

13. Ministerstvo 
průmyslu                        
a obchodu 

435051/12/31100                                   
ze dne 20.12.2012 – 
doručeno dne 21.12.2012 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohat-
ství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona uplatňujeme k výše uvedené územ-
ně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 48 odst. 3 stavebního zákona připomínky.  
 

V návaznosti na naše stanovisko uplatněné ve fázi zadání územního plánu požadujeme res-
pektovat ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geolo-
gických pracích chráněná ložisková území, dobývací prostory i výhradní ložiska dosud územ-
ně nechráněná včetně schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ve správním 
obvodu města Karlovy Vary. Některé rozvojové plochy jsou situovány v chráněných ložisko-
vých územích nebo dobývacím prostoru. 
V případě územně chráněných ložisek lze teoreticky uvažovat o umístění staveb postupem 
dle ustanovení § 18 a 19 horního zákona. Uvedený postup se však vztahuje na územní ří-
zení  Odkaz na tento postup v územním plánování je nesystémový, protože územní pláno-
vání zjednodušeně řečeno řeší plochy, nikoliv umisťování staveb. Není zaručeno, že i v ploše 
„odsouhlasené“ v územním plánu s odkazem na § 18 a 19 horního zákona bude pak v kon-
krétním případě jednotlivých staveb vydán po projednání s obvodním báňským úřadem sou-
hlas krajského úřadu podle uvedených paragrafů.                                                                            
S konceptem územního plánu nesouhlasíme. 

veřejně prospěšné stavby                 
 obchvat města Z01-DS-R6 dle var.č.1 je 
převzatá trasa z nadřazené územně pláno-
vací dokumentace - ZÚR KK – tzn., že se 
jedná se podklad závazný pro územní plán 
(§ 36 staveb. zákona),  
-  stejně jako komunikace VD02 II/220, která 
je součástí návrhu ZÚR KK - přeložka silni-
ce, úsek Stará Role-Bohatice-Pražský most,  
jedná se o část  komunikace, která byla pro-
věřena již v platném Územním plánu města 
Karlovy Vary, který byl schválen dne 19.10. 
1997, dosud je platným územně plánovacím 
podkladem města, jeho trasa přes k.ú. 
Sedlec byla upravena tak, aby tato trasa co 
nejméně zasahovala do stávající obytné 
zástavby, navrhovaná trasa bude v návrhu 
územního plánu znovu prověřena  
- koridor pro přeložku silnice u obytné loka- 

lity Počerny bude zařazen do ploch rezerv 
+ podrobné stanovisko viz bod č.5 - OBÚ 
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14. Správa Chráněné 
krajinné oblasti 
Slavkovský les  

SR/0189/SL/2012-2                                
ze dne 19.12.2012 – 
doručeno dne 21.12.2012 

Správa CHKO Slavkovský les (dále jen Správa) je věcně a místně příslušný orgán ochrany 
přírody a krajiny podle §75, §78 a §2, písm. g)  zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a kra-
jiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "zákon").  
Koncept územního plánu statutárního města Karlovy Vary byl předložen k vyjádření a uplat-               
nění stanovisek ve dvou variantách. Správa se s předloženou dokumentací podrobně sezná-
§mila a ke každé z variant dále sděluje a odůvodňuje své připomínky.  

Platné pro obě varianty:                                                                                                                     

V návrhu územního plánu chybí tyto památné stromy:                                                                            

a) Buk zamilovaných na pozemkové parcele č. 1009/1, katastrální území Karlovy Vary                  

b) Buky hraběte Chotka na pozemkové parcele č. 781/1, katastrální území Karlovy Vary                     

c) Duby u Richmondu na pozemkové parcele č. 800, katastrální území Karlovy Vary                 

Kopie vyhlašovacích dokumentů, z nichž je mimo jiné patrné umístění stromů na pozemko-

vých parcelách zasíláme v příloze.  

VARIANTAč.1:  

1. Z12-SM-ov- smíšená obytná enkláva ve Vratském údolí. Lokalita se nachází ve III. zóně 

CHKO Slavkovský les a zároveň v ptačí oblasti Doupovské hory. Lokalita je také evidována z 

důvodu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin - prstnatce májového (Dacty/orhiza maja/is) 

a úpolínu nejvyššího (Tro/ius a/tissimus). Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů zde 

lze uplatnit ustanovení § 49, odst. 1 zákona, kdy chráněny nejsou jen samotné rostliny, ale 

také jejich biotop. Z toho důvodu nesouhlasíme plánováním výstavby v této lokalitě.  

2. Z10-DS-ov - dopravní infrastruktura - nové dopravní napojení mezinárodního letiště Kar-

lovy Vary u obce Olšová Vrata. Navrhovaná stavba prochází částečně územím III. zóny 

CHKO Slavkovský les, částečně se nachází mimo území. Jedná se o přírodovědecky cenné 

území s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, především obojživel-

níků. Vlhké a vlhčí travino-bylinné porosty u koupaliště a mezi rybníky severně od obce a zá-

stavbou. Evidovány jsou v současnosti tyto zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů: 

ropucha obecná (Buro buro), drozd cvrčala (Turdusi/iacus) , vodo uš kropenatý (Tringa 

ochropus) , vachta trojlistá (Menyanthes triro/iata) a všivec obecný (Pedicu/aris sy/vatica). 

Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů zde uplatňujeme ustanovení §§ 49 50, odst. 1 

zákona, výrazným zásahem do biotopů zvláště chráněných rostlin a živočichů a z toho důvo-
du nemůžeme s navrženým propojením souhlasit. Kompetentním orgánem ochrany přírody je 

v tomto případě kromě naší Správy také Krajský úřad Karlovarského kraje.  

3. Z13-0M-ov - plocha občanského vybavení (komerční zařízení malá a střední). Lokalita se 

nachází ve III. zóně CHKO Slavkovský les a v ptačí oblasti Doupovské hory. Lokalita je 

evidována z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - úpolínu 

nejvyššího (Tro/ius a/tissimus) a ropuchy obecné (Bufo bufo). Vzhledem k výskytu zvláště 

chráněných druhů zde uplatňujeme ustanovení §§ 49 a 50 odst. 1 zákona, kdy chráněny 

 

 

 

 

 

Uvedené památné stromy budou do návrhu 
územního plánu doplněny  

 

 
Varianta č.1  
1. Z12-SM-ov lokalita bude zachována do 
návrhu ÚP z důvodu možných majetkopráv-
ních náhrad (§ 102 stavebního zákona.) 
Upozorňujeme na skutečnost, že pro dotče-
né území byla již zpracována studie zástav-
by, pro příjezd do lokality byl již vybudován 
sjezd při výstavbě komunikace I/6  
 

2. rozšíření letiště  a navrhované dopravní 
napojení této lokality napojení  je převzato 
z platné nadřazené územně plánovací 
dokumentace ZÚR Karlovarského kraje (§36 
stavebního zákona) a z následné projednané 
územní studie letiště Karlovy Vary  
Město bude iniciovat změnu dopravního ře-
šení a její prověření a následně iniciovat 
změnu i do ZÚR KK. Zároveň bude vypuš-
těna plocha Z – 09 – DL – ov                            
Dopravní napojení letiště bude prověřeno a 
zpřesněno v Územní studii dle dohody mezi 
CHKO SL a MŽP (záznam z jednání ze dne 
1.6.2015)  

3. Stanovisko bude respektováno, lokalita 
bude z návrhu ÚP vypuštěna   
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nejsou jen samotné rostliny a živočichové, ale také jejich biotop. Z toho důvodu nesouhlasíme 

se zástavbou lokality mimo současnou asfaltovou plochu.  

4. ZO9-01-ov - dopravní infastruktura - rozšíření zázemí letiště. Lokalita se nachází ve III. 

zóně CHKO Slavkovský les. Jedná se o komplex luk, hájků a rozptýlené stromové vegetace. 

Lokalita je evidována z důvodu výskytu zvláště chráněného druhu - bekasiny otavní 

(Ga/inago ga/inago). Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů zde uplatňujeme 

ustanovení § 50, odst. 1 zákona, kdy chráněni nejsou jen samotní živočichové, ale také jejich 

biotop. Plocha je navíc v přímém konfliktu s prvky ÚSES (LK KVO08-KVO09, IP). Ochrana 

systému ekologické stability je zajištěna ustanovením § 4 zákona. Z těchto důvodu 

nesouhlasíme se zástavbou lokality.  

5. ZO2-SL-kv - plocha smíšená obytná lázeňská - navrhovaná plocha vybočuje ze současné 

zástavby do území Sokolského vrchu. Plocha se nachází ve III. zóně CHKO Slavkovský les. 

Lokalita je součástí významné přírodní enklávy nelesního typu v bezprostředním okolí Karlo-

vých Var. V komplexu extenzivních luk, rozptýlené vegetace a remízů se vyskytují zvlášť 

chráněné druhy živočichů - ještěrka obecná (Lacerta agi/is), slepýš křehký (Anguis fragi/is). 

Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů zde uplatňujeme ustanovení § 50, odst. 1 zá-

kona, kdy chráněny nejsou jen samotní živočichové, ale ta- ké jejich biotop. Krajinný ráz celé 

lokality Sokolského vrchu by utrpěl snížením estetické a přírodní hod- noty, pokud by došlo k 

zastavění navrhované plochy, která by se zároveň nacházela nad současným horizontem zá-

stavby. Podle ustanovení § 12 zákona je krajinný ráz určitého místa před podobnými zásahy 

chráněn. Z uvedených důvodů nesouhlasíme s návrhem plochy k zastavění.  

6. RO3-RI-db, RO4-RI-db, RO5-RI-db, RO5-RI-db, ROG-RI-db, RO7-RI-db - rezervní roz-

vojové plochy - bydlení v rodinných domech městské a pří městské. Územní plán navrhuje 

rezervovat pro výstavbu rodinných domů území na okraji městské části Doubí u Karlových 

Var, v území postagrárních lad na říčních terasách Ohře. Plochy se nacházejí v III. zoně 

CHKO Slavkovský les. Lokalita je evidována z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů 

živočichů - vyskytuje se zde chřástal polní (Crex crex) a dále ťuhýk obecný (Lanius co//urio). 

Chřástal je vázán na rozsáhlejší travnaté biotopy, ťuhýk na otevřené plochy s rozptýlenou 

vegetací. Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů zde lze uplatnit ustanovení § 50, 

odst. 1 zákona, kdy chráněny nejsou jen samotné živočišné druhy, ale také jejich biotop.                                                                                                                                     

Dle našeho názoru není z hlediska ochrany přírody a krajiny možná další exploatace sídelní 

zástavby i do sekundárních biotopů v prostoru aluvia řeky Ohře a to nejen z důvodu výskytu 

zvláště chráněných druhů živočich, ale také z hlediska zachování krajinného rázu zbytku 

území mezi současnou zástavbou a pravým břehem řeky Ohře. Územní plán neponechává 

žádné přechodné pásmo s přírodními biotopy a to především na západní hranici plochy R04-

RI-db, kde rezervní plocha přímo přechází v prvek ÚSES (lokální biocentrum na nadregio-

nálním biokoridoru). Podobně je tomu v případě plochy R07-RI-db, která je na přímém kon-

 
4. rozšíření letiště  a navrhované dopravní 
napojení této lokality napojení  je převzato 
z platné nadřazené územně plánovací do-
kumentace ZÚR Karlovarského kraje (§36 
stavebního zákona) a z následné projednané 
územní studie letiště Karlovy Vary  
Město bude iniciovat změnu dopravního ře-
šení a její prověření a následně iniciovat 
změnu i do ZÚR KK. Zároveň bude vypuš-
těna plocha Z – 09 – DL – ov 
  

5.připomínka se přijímá                                                         
Zástavba lokality bude v návrhu územního 
plánu vypuštěna  

 

 

 

 

 

 

6. zástavba v předmětném území nebude 
navrhována  
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taktu s lesními porosty. Jsme toho názoru, že také z pohledu krajinářsko-urbanistického je 

nezbytné mezi zástavbou ( a především takového charakteru, jakým je obytná zóna v Doubí) 

a hodnotnými ekosystémy ponechání "nárazníkového" pásma. Z těchto důvodů nesouhlasí-

me se zařazením uvedených ploch mezi rezervní. :,  
 
7. ZO2-0S-db, ZO3-0S-db - plocha pro místní komunikaci a páteřní inženýrské sítě. Platí 
totožné připomínky jako u předešlého bodu 
  
8. ZO4-BI-db, ZO5-0S-db, lOG-OS-db - plochy pro bydlení v rodinných domech. Platí 
totožené připomínky jako v bodě 6.  
 
Správa je si vědoma, že naše kompetence  lze uplatňovat pouze na území CHKO Slavkovský 
les, z toho důvodu mají další připomínkv pouze doporučuiící charakter.  
 
9. RO1-RI-db, RO2-RI-db - rezervní rozvojově-plochy - bydlení v rodinných domech městské 
a příměstské. Plochy přímo přecházejí ve skladebné prvky ÚSES od lokální až po nadregio-
nální úroveň. Platí podobné připomínky jako v bodech 5, 6 a 7. Kompetentními orgány ochra-
ny přírody a krajiny v tomto případě jsou kraj, Krajský úřad Karlovarského kraje a obec s roz-
šířenou působností.  
10. Z19-RZ-ov - rekreace, zahrádkářské osady. Plocha částečně zasahuje do lokality s vý-
skytem zvláště chráněných druhů - vlhčí biotopy s výskytem úpolínu nejvyššího (Trollius 
altissimus) a kosatce sibiřského (Iris sibirica). Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů 
zde lze uplatnit ustanovení § 49, odst. 1 zákona, kdy chráněny nejsou jen samotné rostliny, 
ale také jejich biotop. Kompetentním orgánem ochrany přírody je v tomto případě krajský 
úřad  
 
VARIANTA Č. 2:  
 

1. Z11-SM-ov - Podobně konstruovaná plocha pro smíšenou obytnou zástavbu ve Vratském 
údolí jako ve variantě č. 1. Platí proto totožné připomínky.  
2. Z10-DS-ov - dopravní infrastruktura - nové dopravní napojení mezinárodního letiště Karlo-
vy Vary. Platí totožné připomínky jako v bodě 2, varianty č. 1.  
3. č. 55 v tabulce Staveb dopravní infrastruktury - Lanová dráha - novostavba visuté lanové 
dráhy KOME - Vítkův vrch. Navrhovaná stavba se dotýká hned několika chráněných zájmů 
ochrany přírody. Navrhovaná trasa protíná II. zónu CHKO Slavkovský les s přírodovědecky 
hodnotnými lesními porosty s převahou buku lesního. Bylinné patro je druhově pestré v 
závislosti na typu bukových porostů. Druhově nejpestřejšími jsou květnaté bučiny. Je zde 
evidován výskyt zvláště chráněných druhů -lilie zlatohlavé (Lilium martagon) a tisu červeného 
(Taxus baccata). Podle ustanovení § 49 odst. 1 jsou chráněny samotné rostliny a také jejich 
biotopy. Trasa navrhované lanovky dále prochází biocentrem regionální úrovně (RC 1882) v 
rámci ÚSES. Ochrana systému ekologické stability je zakotvena v ustanovení § 4 odst. 1 

 
7. bylo rozhodnuto o řešení dle upravené 
varianty 2 konceptu územního plánu 
(vypuštění  dopravních ploch mimo trasy nad 
vesničkou SOS, v návrhu ÚP bude navrženo 
nové propojení nad VaK, propojení do 
Sokolské), tzn. zástavba v předmětném 
území nebude navrhována  

8. zástavba v předmětném území nebude 
navrhována 

 

 

RO1-RI-db, RO2-RI-db  plochy pro výstavbu 
budou z návrhu vypuštěny  

 

 

 

 

 

 

 

1. Viz vyhodnocení varianta č. 1 

2. Viz vyhodnocení varianta č. 1 

3. lanová dráha bude z návrhu územního 
plánu vypuštěna  
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zákona. Realizaci lanovky na Vítkův vrch považujeme za výrazný zásah do přírodních 
biotopů a s návrhem nebudeme souhlasit.  
4. Z07-BI-db - plocha pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Plocha se 
nachází v III. zoně CHKO Slavkovský les. Jedná se o zanikající extenzívní vysokokmenný 
sad, přírodovědecky cenný. Zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů zde nejsou 
evidovány, přesto je druhová diverzita živočichů (entomofauna, zpěvné ptactvo) vázaných na 
dutiny ve starých stromech vysoká. Krajinný ráz celé lokality by utrpěl snížením estetické a 
přírodní hodnoty, pokud by došlo k zastavění navrhované plochy, která se zároveň nachází 
nad současným horizontem zástavby. Z pohledu ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona 
s návrhem plochy k zástavbě nesouhlasíme.  
5. R03-BI-db a R04-BI-db - rezervní plochy - bydlení v rodinných domech městské a 
příměstské. Platí totožné připomínky jako v bodě 6, varianty č. 1.  
6. Z03-BI-db, Z04-BI-db, Z05-BI-db - Plocha pro bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské. Platí totožné připomínky jako v bodě 6, varianty č. 1.  
7. Z06-DS-db - návrh místní komunikace a páteřních inženýrských sítí. Komunikaci nevést 
dále mezi navrhované plochy, ale pouze mezi současně zastavěné území z důvodů uvede-
ných v předchozích bodech.  
 

Mimo území CHKO Slavkovský les , kde naše Správa nemá kompetence mají naše výhrady 
pouze doporučující charakter:  
 

8. Z16-RZ-ov - rekreace, zahrádkářské osady. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Platí 
podobné připomínky jako u bodu 10, variantě č. 1. . 

 

4. Uvedená lokalita je v současné době 
obsažena v platném územním plánu města 
Karlovy Vary, pro toto území je zpracováno 
již několik studií 

 K této lokalitě následně vydal dotčený orgán 
nové, souhlasné stanovisko s podmínkami – 
viz bod 18 

5. Viz varianta č. 1 

6. Viz varianta č. 1 

7. Viz varianta č. 1 

15. Krajská hygienická 
stanice 
Karlovarského kraje  

 

 

 

 

 

KHSKV 11998/2012/HOK                        
ze dne 6.12.2012,                   
doručeno 6.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHSKV14386/2012/HOK/vrb 
ze dne 9.1.2013,                   
doručeno 14.1.2013 

KHS Karlovarského kraje žádá pořizovatele shora uvedeného konceptu UP ve smyslu ust. § 
48 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění o prodloužení lhůty pro uplatnění stano-
viska o 30 dnů. t.j. do 20. 1. 2013.  
 

Odůvodnění žádosti je dáno složitostí projednávaného konceptu, jeho variantním řešením a 
velkým rozsahem území, pro které je koncept zpracován. Všechny uvedené skutečnosti i re-
lativně komplikované pojetí funkčních ploch v území, které je výrazně specifikováno pro dílčí 
lokality, jsou pro vyhodnocení časově náročné. 
_____________________________________________ 
Na základě oznámení pořizovatele o konání veřejného projednání konceptu uvedeného 
Územního plánu konstatuje Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karl. 
Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, že projednávaný koncept vykazuje v řadě 
oblastí nesoulad s požadavky předpisů platných pro oblast ochrany veřejného zdraví, nelze 
jej považovat ani za materiál, naplňující požadavky § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném 
znění. 
 

V mnoha případech koncept navrhuje plochy s funkcí bydlení, případně jiným chráněným 
prostorem do blízkosti zdrojů hluku a to jak liniových (ke stávajícímu průtahu, k navrženému 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
text bude upraven 
 
 
 
 
 
 
 
v návrhu územního plánu bude prověřeno 
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obchvatu, k železničnímu koridoru apod.) tak i stacionárních, kdy plochy pro výrobu a sklado-
vání jsou včleněny mezi plochy s funkcí naplňující definici chráněného prostoru dle zákona č. 
258/2000 Sb. v platném znění. Tato problematika se týká téměř všech katastrů, výrazně se 
projevuje v Karlových Varech (U Solivárny), Bohaticích, Rybářích, na Růžovém vrchu, Dvo-
rech, ve Staré Roli, Tuhnicích, Tašovicích, částečně Olšových Vratech. 
 

Vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj lze považovat za velmi subjektivní, posuzo-
vané faktory je možno hodnotit za účelově zvolené, s předpokladem pozitivního hodnocení. 
 

V případě kriteria pro využití území je relativně určitě definováno hlavní využití a přípustné 
využití, nepřípustné využití je však duplicitně vymezeno jen formulací vázající se na uvedené 
přípustné využití (ve smyslu „co není zakázáno je dovoleno“), vhodnější by bylo konkrétně 
vymezit funkci ve využití území, která je pro danou plochu skutečně nevhodná. 
 

Z hlediska ochrany stávající i plánované zástavby před hlukem z dopravy se jako výhodnější 
jeví varianta řešení ozn. 2. 
 

Pro plochy vyžadující ochranu doporučuji stanovit regulační podmínky pro umístění budoucí 
obytné zástavby tak, aby byly naplněny požadavky ust. § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 

V části ll konceptu - Odůvodnění, kapitole Ch) Ochrana veřejného zdraví na str. 24 a 25 jsou 
uváděny skutečnosti nesouvisející s hygienickými požadavky dle platné legislativy, které ne-
zahrnují komplexní problematiku v šíři posuzovaného konceptu a ochranu ve smyslu poža-
davků zákona č. 258/2000 Sb. nehodnotí. Jedná se o pouhé nahodilé citace vybraných práv-
ních předpisů. 
 

V souladu s požadavky uplatněnými k návrhu zadání doporučuji řešit vymezení vhodné 
plochy pro umístění cirkusů a lunaparků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Regulativy budou celkově upraveny 
 
 

Do návrhu územního plánu bude převzata 
varianta č.1 obchvatové komunikace  města 
dle nadřazené územně plánovací dokumentace 
– ZÚR Karlovarského kraje , která je pro 
územní plán závazná (§ 36 stavebního zákona) 
 
 
 
 
Bude prověřeno v návrhu ÚP 
 
 
 
 
Bude prověřeno v návrhu ÚP 

16. Krajský úřad 
Karlovarského kraje,                     
odbor kultury, 
památkové péče, 
lázeňství                       
a cestovního ruchu 

 

 

 

1349/KR/12                                        
ze dne 30.11.2012, 
doručeno dne 30.11.2012 

 

 

 

 

 

_____________________ 

66/KR/13                                            

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ru-
chu jako orgán státní památkové péče příslušný dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) z. č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči v platném znění Vás v souladu s ust. § 48 odst. 3 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
žádá o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska ke konceptu Územního plánu Karlovy Vary 
a to na základě následujících závažných důvodů:  
 

1. Vzhledem k závažnosti územně plánovací dokumentace města Karlovy Vary pro zajištění 
ochrany kulturně historických hodnot území památkové zóny jsme požádali   o poskytnutí od-
borné pomoci Národní památkový ústav.  
2. Dále jsme zadali zpracování posouzení konceptu odborníkovi na historický urbanismus.  
 

Daná vyjádření budou jedním z podkladů pro naše stanovisko.  
 

 Krajský úřad si vyžádal v souladu s ust. § 32 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči 
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ze dne 18.1.2013,                          
doručeno dne 21.1.2013 

 

 

 

 

vyjádření Národního památkového ústavu jako odborné organizace památkové péče. Jako 
další podklad využil odborný posudek Ing. arch. Karla Kuči, závěry a poznatky z obhlídky ře-
šeného území a z fotodokumentace problematických ploch včetně dálkových pohledů.  
 

Pro informaci uvádíme následující skutečnosti.  
 

V rámci řešeného území se nachází:  
 

. Archeologická památková rezervace (dále jen APR) Tašovice, prohlášená Výnosem MK 
ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, 
Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, 
Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým 
komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek 
Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, 
Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav - 
Pohansko za památkové rezervace.  
 

 . Městská památková zóna (dále jen MPZ) Karlovy Vary, prohlášená Vyhláškou Ministerstva 
kultury ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader vybra-
ných měst za památkové zóny, zapsaná od roku 1992 v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 2134 
(dále jen Vyhláška o prohlášení MPZ Karlovy Vary).  
 

 . Národní kulturní památka (dále jen NKP) Císařské lázně v Karlových Varech, prohlášená 
Nařízením vlády č. 50/2010 Sb., ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních 
památek za národní kulturní památky o změně nařízení vlády č. 51/2010 Sb. č. 147/2010 o 
prohlášení a zrušení Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec, zapsaná od roku 
2010 v ÚSKP pod číslem rejstříku 345.  
 

 . Národní kulturní památka (dále jen NKP) Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech, 
prohlášená Nařízením vlády č. 50/2010 Sb., ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky o změně nařízení vlády č. 51/2010 Sb. č. 
147/2010 o prohlášení a zrušení Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec, zapsaná 
od roku 2010 v ÚSKP pod číslem rejstříku 345.  
 

. V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkové-
ho ústavu (dále jen NPÚ) http://monumnet.npu.cz/monumnet.php.  
 

Dále sdělujeme, že :  
. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (více viz dále).  
V současné době Ministerstvo kultury zvažuje prohlášení části území MPZ Karlovy Vary za 
MPR Karlovy Vary, a to v souvislosti s přípravou „lázeňského trojúhelníku“ včetně Luhačovic 
na Seznam světového dědictví. V dané věci Národní památkový ústav v rámci plnění 
Profilového úkolu NPÚ č. 12/2012 předal Ministerstvu kultury pro lokalitu Karlovy Vary Návrh 

 
 
 
 
 
 
Popis současného stavu, zákonů, vyhlášek 
 Vše je respektováno 
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na prohlášení částí území památkové zóny za památkovou rezervaci, a to č.j. NPÚ 
302/103124/2012 ze dne 18. 12. 2012.  
Za nutné považujeme též připomenout, že v současné době Ministerstvo kultury zvažuje roz-
šířit i stávající území MPZ Karlovy Vary, a to v souvislosti s přípravou vybraných lázeňských 
měst na Seznam světového dědictví UNESCO. V dané věci Národní památkový ústav předal 
Ministerstvu kultury pro lokalitu Karlovy Vary Řešení podnětu k úpravě hranice památkové 
zóny , a to č.j. NPÚ 302/3290/2011 ze dne 13. 12. 2011. Připomínky k řešení tohoto území 
dáváváme ve formě doporučení.  
 
PŘIPOMÍNKY KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU KARLOVY VARY:  
Ad.) I.A. TEXTOVÁ ČÁST (VÝROK)  
c.2.1. Zastavitelné plochy  
 

VARIANTA 1  
Plocha Z01-SL-kv - Plocha smíšená obytná lázeňská – území MPZ Karlovy Vary.  
Nesouhlasíme s vymezením této zastavitelné plochy.  
Odůvodnění:  
Jedná se o území s plošnou památkovou ochranou, o území památkové zóny Karlovy Vary. 
Na základě výše uvedené Vyhlášky o prohlášení MPZ Karlovy Vary, dle § 3, odst. c) využití 
jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a 
musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny.  
Předmětem ochrany v území s plošnou památkovou ochranou, tj. v území památkových re-
zervací i v území památkových zón, je zejména historický půdorys a jemu odpovídající pros-
torová a hmotová skladba zástavby, městské interiéry včetně povrchu komunikací a historic-
ké podzemní prostory.  
Smyslem vyhlášení památkové ochrany je zajistit, aby bylo chráněno prostředí území sídla, či 
jeho části, jako celek, aby stavby ve vyhlášeném chráněném území respektovaly historický 
charakter tohoto území a aby jejich případné úpravy směřovaly k potvrzení charakteru sídla  
a k nápravě případných dřívějších nevhodných úprav staveb a prostranství, nikoliv k jeho 
narušení.  
Není žádoucí zastavovat v MPZ území mimo historickou doložitelnou půdorysnou stopu a mi-
mo historicky doložitelnou prostorovou a hmotovou skladbu. Z toho plyne, že není vhodné 
vymezovat nové zastavitelné plochy a plochy přestavby na území MPZ, pokud tyto nebudou v 
souladu s historicky doložitelnými situacemi v území.  
Dle doložitelných situací se v dané lokalitě v minulosti nenacházela žádná zástavba, jednalo 
by se tak zcela o novou výstavbu v území MPZ, což by bylo v rozporu se základními principy 
památkové ochrany území. Z hlediska historického charakteru území není jeho zastavění 
žádoucí, neboť jde o plochu zeleně na svahu, která se pohledově uplatňuje v dálkových 
pohledech.  
 

Plocha Z02-SL-kv - Plocha smíšená obytná lázeňská - území MPZ Karlovy Vary (navržené 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lokalita bude z návrhu územního plánu 
vypuštěna  (zástavba na Sokolském vrchu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lokalita bude z návrhu územního plánu 
vypuštěna  (zástavba na Sokolském vrchu) 
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MPR)  
Konkrétní zástavbou bude minimalizován zásah do částí kvalitních zelených ploch při zacho-
vání zeleného pásu v šířce minimálně 10,0 m podél cesty mezi rozvojovou plochou a protější 
stabilizovanou plochou XL.  
. Nesouhlasíme s vymezením této zastavitelné plochy.  
Odůvodnění:  
Viz naše odůvodnění výše k ploše Z01-SL-kv. Daná plocha bezprostředně přiléhá ke hranici 
MPZ a tvoří její tzv. vnější prostředí. Realizací zástavby by došlo k posunu hranice zastavě-
ného území směrem výše do pohledově exponovaného svahu Sokolského vrchu a to na úkor 
zeleně, což také není žádoucí. Dále je daná plocha v těsné blízkosti kulturních památek, 
lázeňských domů Smetana, Vyšehrad a Trocnov.  
 

Plocha Z04-SL-kv - Plocha smíšená obytná lázeňská - území MPZ Karlovy Vary (navržené 
MPR). Bez podmínek. Jedná se o rozvojovou plochu určenou stávajícím ÚPM.  
. Nesouhlasíme s rozšířením zastavitelné plochy nad rámec nyní zastavěné plochy.  
Odůvodnění:  
Viz naše odůvodnění výše k ploše Z01-SL-kv. Je zde navrženo umístění parkovacího domu 
(viz dále). Jedná se o plochu v lokalitě Luční vrch, v historické části lázní, která je zastavěna 
naprosto rušivými novodobými technickými objekty. Nesouhlasíme s rozšířením zastavitelné 
plochy, je možno prověřit možnosti nového zastavění stávající zastavěné plochy.  
 

Plocha Z06-BI-kv - Plocha pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, není na 
území MPZ (území navrhované na rozšíření MPZ Karlovy Vary). Jedná se o rozvojovou 
plochu určenou stávajícím ÚPM.  
Podmínkou realizace je zpracování územní studie ÚS25.  
. Doporučujeme přehodnotit a nepřipouštět další rozšíření zastavitelné plochy.  
Odůvodnění:  
Viz výše naše odůvodnění k ploše Z01-SL-kv. Dané území u Tyršovy ulice je v blízkosti hra-
nice MPZ vedoucí ulicí Na Vyhlídce a tvoří její tzv. vnější prostředí MPZ. Z hlediska historic-
kého charakteru území není jeho zastavění žádoucí, neboť jde o plochu exponovanou v dál-
kových pohledech. Došlo by k posunu hranice zastavěného území směrem do svahu Tři kříže 
a to na úkor zeleně.  
 

Plochy Z07-XL-kv; Z08-XL-kv; Z10-OV-kv  
Všechny tři výše uvedené zastavitelné plochy se nacházejí na území MPZ (navrhováno na 
prohlášení za MPR), jsou navrženy bez podmínek. Kromě plochy Z10-OV-kv se jedná o 
rozvojové plochy určené stávajícím ÚPM.  
. Nesouhlasíme s vymezením těchto zastavitelných ploch.  
Odůvodnění:  
Jsme toho názoru, že předmětné plochy (vyjma plochy Z10-OV-kv, která je vymezena nově) 
byly zapracovány do platného ÚPM v rozporu s principy umísťování nových staveb v památ-
kově chráněných území, neboť jde o pohledově exponované polohy.  

 
 
 
 
Zřejmě chyba v ÚP, v návrhu bude označení 
plochy vypuštěno.  Zástavba se nerozšiřuje, 
stávající obratiště musí být zachováno ( na 
konci ulice Pod Jelením skokem) 
 
 
 
 
Bude ponecháno dle platného ÚP z důvodu 
majetkoprávních náhrad – par. 102. Bude 
prověřeno územní studií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plocha zástavby Z07 – XL (pod Pražskou 
ulicí) bude v návrhu ÚP prověřena  
s ohledem k těmto aspektům : 

- technický stav Pražské ul., 
- ( technická památka ), 
- složité územní podmínky pro 

dopravní napojení, 
-  množství negativních připomínek 
- závěry studie prostorových 
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Stejně jako u zastavitelné plochy Z01-SL-kv se jedná o území s plošnou památkovou ochra-
nou, o území MPZ Karlovy Vary. Na základě výše uvedené Vyhlášky o prohlášení MPZ 
Karlovy Vary, dle § 3, odst. c) využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich 
kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny.  
Předmětem ochrany v území s plošnou památkovou ochranou, tj. v území památkových 
rezervací i v území památkových zón je zejména historický půdorys a jemu odpovídající 
prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací a historické 
podzemní prostory.  
Smyslem vyhlášení památkové ochrany je zajistit, aby bylo chráněno prostředí území sídla, či 
jeho části jako celek, aby stavby ve vyhlášeném chráněném území respektovaly historický 
charakter tohoto území a aby jejich případné úpravy směřovaly k potvrzení charakteru sídla a 
k nápravě případných dřívějších nevhodných úprav staveb a prostranství, nikoliv k jeho 
narušení.  
Není žádoucí zastavovat v MPZ území mimo historickou doložitelnou půdorysnou stopu a 
mimo historicky doložitelnou prostorovou a hmotovou skladbu. Z toho plyne, že není vhodné 
vymezování nových zastavitelných ploch a ploch přestavby na území MPZ, pokud tyto 
nebudou v souladu s historicky doložitelnými situacemi v území.  
Dle doložitelných situací se v dané lokalitě v minulosti nenacházela žádná zástavba, jednalo 
by se tak zcela o novou výstavbu v území MPZ, což by bylo v rozporu se základními principy 
památkové ochrany území.  
Předmětné zastavitelné plochy by byly z větší části realizovány na úkol městské zeleně včet-
ně lázeňských parků, které tvoří nedílnou a nezbytnou historickou součást lázeňského sídla.  
Připomínáme, že předmětné plochy leží v území výše uvedeného návrhu na prohlášení za 
MPR Karlovy Vary.  
Plocha Z07-XL-kv se nachází v bezprostřední blízkosti kulturní památky staré Pražské silni-
ce (parc.č. 434) a případná zástavba na historicky nezastavěných parcelách v bezprostřední 
blízkosti by znamenala narušení jejího prostředí, konkrétně pohledově dominantního 
uplatnění tělesa komunikace s masivní opěrnou zdí.  
Plocha Z08-XL-kv navazuje na zástavbu areálu sanatoria Sanssouci ukončeného vilou Mi-
nerva. Jedná se o mírně svažité území na úpatí výšiny, na které dominuje objekt sanatoria 
Imperiál, který je kulturní památkou. Zástavba dané plochy by opět znamenala rozšíření za-
stavitelného území směrem výše do pohledově přístupné plochy svahu, redukci zeleně, naru-
šení bezprostředního prostředí kulturní památky, konkrétně jejího dominantního působení.  
Plocha Z10-OV-kv bezprostředně přiléhá k objektu Galerie, který je v daném místě význam-
ně se uplatňující solitérní stavbou. V daném místě se nachází i monumentální secesní pom-
ník F.Schillera, který je kulturní památkou. Umisťování zástavby v tomto místě by znamenalo 
narušení nástupního prostoru při Goethově stezce na začátku historické promenády k Poš-
tovnímu dvoru na levém břehu říčky Teplé.  
 

Plocha Z09-SL- kv  
Plocha se nachází na území MPZ, které je navrhováno na prohlášení za MPR, je navržena 

regulativů MPZ (CASUA) 
- s ohledem na majetkovou újmu u 

pozemků, které jsou schváleny 
v platném územním plánu, 

- s ohledem na potenciální hlukovou 
zátěž okolních objektů. 

Pozemek p.p.č. 697 v majetku města KV 
bude v návrhu vypuštěn ze zastavitelných 
ploch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z08 – XL zůstane zachována, tak jak je 
řešena již v platném územním plánu 
 
 
 
Z10 – v návrhu bude prověřen rozsah 
zástavby – dostavby za stávajícím objektem 
galerie.  
 
 
 
Jedná se o jednu  z mála lokalit, kterou je  
možné v těsné blízkosti zástavby a v do-
cházkové vzdálenosti  do lázeňského území 
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bez podmínek. Jedná se o rozvojovou plochu určenou stávajícím ÚPM, je zde navrženo 
umístění parkovacího domu.  
. Požadujeme prověřit možnost zastavění územní (architektonickou) studií.  
 

Odůvodnění:  
Stávající historicky zastavěná plocha u objektu Galerie je v současnosti využívána jako par-
koviště. Pohledově je tato plocha částečně přístupná z protilehlého břehu říčky Teplé, pohle-
dovou bariéru částečně vytváří vzrostlé stromy. Pohledová exponovanost není tak velká jako 
u jiných navrhovaných ploch. Možnost umístění parkovacího domu, jeho prostorové a výš-
kové limity, je nutno pečlivě prověřit.  
 
VARIANTA 2  
 

(Upozorňujeme, že posuzované plochy jsou jinak značeny ve variantě 1 a 2.)  
 

Plocha Z02-SL-kv - Plocha smíšená obytná lázeňská. území MPZ Karlovy Vary (návrh na 
prohlášení území za MPR).  
Nesouhlasíme s rozšířením zastavitelné plochy nad rámec nyní zastavěné plochy.  
Odůvodnění:  
Viz naše odůvodnění výše k ploše Z04-SL-kv ve variantě 1.  
 

Plocha Z03-BI-kv - Plocha pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. - území 
mimo MPZ (navrhované na rozšíření MPZ Karlovy Vary). Jedná se o rozvojovou plochu 
určenou stávajícím ÚPM.  
. Doporučujeme přehodnotit a nepřipouštět další rozšíření zastavitelné plochy.  
Odůvodnění:  
Viz naše odůvodnění výše k ploše Z06-BI-kv ve variantě 1.  
 

Plochy Z04-XL-kv; Z05-XL-kv;  
Všechny navrhované zastavitelné plochy se nacházejí v území MPZ Karlovy Vary a jsou 
navrženy bez podmínek. Jedná o rozvojové plochy určené stávajícím ÚPM.  
Plochy leží v té části území MPZ Karlovy Vary, které je navrhováno na prohlášení za MPR, 
jak uvádíme v textu výše.  
Nesouhlasíme s vymezením těchto zastavitelných ploch.  
Odůvodnění:  
Viz naše odůvodnění výše k plochám Z07-XL-kv; Z08-XL-kv; ve variantě 1.  
 

Plocha Z06-SL –kv  
Plocha se nachází na území MPZ, které je navrhováno na prohlášení za MPR, je navržena 
bez podmínek. Jedná se o rozvojovou plochu určenou stávajícím ÚPM, je zde navrženo 
umístění parkovacího domu.  
. Požadujeme prověřit možnost zastavění územní (architektonickou) studií.  
Odůvodnění:  
Viz naše odůvodnění výše k ploše Z09-SL- kv ve variantě 1.  

a ke kulturním zařízením využít pro vybudo-
vání tak potřebného parkovacího domu 
Pro danou lokalitu bude zpracována studie  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viz vyhodnocení ve variantě 1 
nejedná se o jiné lokality pro zástavbu, jen 
jsou jinak značené. 
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c.2.3. Plochy přestavby  
 

VARIANTA 1  
Plocha P07-SL-kv - Plochy smíšené obytné – lázeňské - území MPZ Karlovy Vary (návrh na 
prohlášení území za MPR).  
Smyslem přestavby je smysluplné využití znehodnoceného území pro danou funkci. Posice 
staveb bude podmíněna stanoviskem dotčeného orgánu pro výstavbu ve vzdálenosti 50 m od 
okraje lesa.  
. Nesouhlasíme s vymezením zastavitelné plochy. Doporučujeme přehodnotit a nepřipouštět 
další rozšíření zastavitelné plochy severně od řeky Teplé.  
Odůvodnění:  
Viz naše připomínky výše k ploše Z04-SL-kv ve variantě 1. Jedná se o prostor úpatí svahu 
proti komplexu objektů Toscany, který nebyl nikdy zastavěn. Zastavění by znamenalo opět 
redukci zeleně.  
 

d.1 Dopravní infrastruktura  
V tomto území je počítáno s navýšením kapacity parkovacích ploch (viz tabulka 8 Přehled 
staveb dopravního infrastruktury – není uvedena kapacita a není znázorněno v grafické 
části).  
. Požadujeme alespoň rámcově doplnit plánovanou kapacitu navrhovaných domů.  
Jedná se o následující plochy, ke kterým připojujeme naše připomínky:  
 

32 - Navýšení parkovací kapacity parkoviště u Galerie umění (parkovací dům)  
 

Viz návrhová plochy Z09-SL- kv (1. varianta)  
Území MPZ, které je navrhováno na prohlášení za MPR. Jedná o rozvojovou plochu určenou 
stávajícím ÚPM.  
.Požadujeme zpracovat územní (architektonickou) studii za účelem prověření možnosti 
umístění parkovacího domu. Rozsah možné zastavitelné plochy je dán rozsahem současné 
parkovací plochy.  
 

Odůvodnění:  
Stávající historicky zastavěná plocha je využívána jako parkoviště. Pohledově je částečně 
přístupná z protilehlého břehu říčky Teplé, pohledovou bariéru částečně vytváří vzrostlé 
stromy. Pohledová exponovanost není tak velká jako u jiných navrhovaných ploch. Možnost 
umístění parkovacího domu, jeho prostorové a výškové limity, je nutno pečlivě prověřit.  
 

34 - Navýšení parkovací kapacity parkoviště Husovo náměstí (parkovací dům)  
Území MPZ, které je navrhováno na prohlášení za MPR. Jedná o rozvojovou plochu určenou 
stávajícím ÚPM.  
. Nesouhlasíme s navýšením parkovací kapacity, příp. s umístěním parkovacího domu.  
Odůvodnění:  
Situování nového nadzemního objektu v prostoru náměstí považujeme za zcela nevhodné a v 

 
 
Plocha zástavby bude omezena pouze na 
soukromé pozemky, které jsou ostatní 
plochou a částečně zastavěné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadované kapacity a grafické znázornění 
budou v návrhu doplněny 
 
 
 
 
Opakovaná připomínka, vyhodnocení viz 
varianta 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstavba parkovacího domu na Husově 
náměstí bude znovu prověřena v návrhu 
územního plánu  
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rozporu se zájmy státní památkové péče v daném území. Viz Vyhláška o prohlášení MPZ 
Karlovy Vary. Plocha Navýšení parkovací kapacity, resp. umístění parkovacího domu, v pros-
toru by znamenalo degradaci a zničení prostoru historického Husova náměstí, které je navíc 
velmi exponované z pohledů z protilehlých svahů údolí.  
 

35 - Parkovací dům v ulici Luční vrch  
 

Území MPZ, které je navrhováno na prohlášení za MPR. Jedná o rozvojovou plochu určenou 
stávajícím ÚPM.  
. Požadujeme zpracovat územní (architektonickou) studii k prověření možnosti umístění par-
kovacího domu na nyní zastavěném území.  
Odůvodnění:  
Jedná se o plochu v historické části lázní, nicméně dané místo je pohledově přístupné pouze 
z ulice Pod Jelením skokem a je zastavěno naprosto rušivými novodobými technickými 
objekty.  
 

45 - Parkovací domy v ulici na Vyhlídce  
Území MPZ, které je navrhováno na prohlášení za MPR. Jedná o rozvojovou plochu určenou 
stávajícím ÚPM.  
. Nesouhlasíme s umístěním parkovacích domů.  
Odůvodnění:  
Viz naše odůvodnění výše k plochám Z07-XL-kv; Z08-XL-kv; Z10-OV-kv, variantě I. Situování 
nových nadzemních objektů na svahu přiléhajícímu k ulici Na Vyhlídce považujeme za zcela 
nevhodné a v rozporu se zájmy státní památkové péče v daném území - viz Vyhláška o pro-
hlášení MPZ Karlovy Vary. Plocha je velmi exponovaná z pohledů z protilehlých svahů údolí i 
přímo z centra MPZ. Došlo by také k redukci zeleně a narušení historické sítě vyhlídkových 
cest.  
Poznámka :  
Vzhledem k dlouhodobému deficitu parkovacích míst v území lázeňské zóny, a tím i v území 
MPZ Karlovy Vary doporučujeme zpracovat samostatnou vyhledávací studií, zpracovanou na 
základě požadovaných kapacit pro zajištění parkovacích stání jak pro návštěvníky, tak pro 
obyvatele této části území Karlových Varů. Doporučujeme zvážit možnost vybudování velko-
kapacitního podzemního parkoviště pod Jižním vrchem (Vyhlídkou Karla IV.), do kterého by 
příjezd vedl ze Slovenské ulice od tenisové haly. Tím by byla zcela vyloučena zátěž lázeňské 
části města automobilovou dopravou a uživatelé tohoto parkoviště by vycházeli na severním 
úpatí kopce, přímo v prostoru Grandhotelu Pupp a Císařských lázní. Pouze tímto, investičně 
samozřejmě náročným dílem, by byl problém parkování jednak definitivně vyřešen, jednak by 
se tak stalo s plným ohledem na urbanistické kvality lázeňské části města.   
 

Ad.) PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ  
 

Platí pro obě varianty.  
 

 
 
 
 
 
Pro lokalitu byla již v minulosti vypracována 
studie zástavby, která toto území prověřila 
jak z hlediska kapacity objektu, tak z hle-
diska dopravního přístupu. Jedná se o vý-
znamnou lokalitu, jednu z mála, která umož-
ňuje výstavbu objektu této funkce v těsné 
návaznosti  na lázeňské území, který umož-
ní odstavování vozidel návštěvníků a hostů 
sousedících penzionů a hotelů  
 
 
 
 
Lokalizace navrhovaných  objektů  – 
parkovacích a garážovacích domů bude 
prověřena v návrhu ÚP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovené regulativy pro výstavbu budou 
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1. Plochy bydlení v bytových domech (BH)  
Podmínky prostorového uspořádání:  
- maximální výška 6 nadzemních podlaží nebo 5 nadzemních podlaží s obytným podkrovím,  
. S touto podmínkou v území plošné památkové ochrany zásadně nesouhlasíme.  
A požadujeme upravit (doplnit) text následovně:  
- maximální výška 6 nadzemních podlaží nebo 5 nadzemních podlaží s obytným podkrovím, 
pouze mimo území plošné památkové ochrany,………  
 

Odůvodnění:  
Plochy bydlení BH se nacházejí i v území památkové zóny Karlovy Vary. Na základě výše 
uvedené Vyhlášky o prohlášení MPZ Karlovy Vary, dle § 3, odst. c) využití jednotlivých objek-
tů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s 
památkovou hodnotou zóny. Tzn., že předmětem ochrany v území památkových rezervací i v 
území památkových zón je zejména historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a 
hmotová skladba.  
 

Nové stavby včetně úprav dosavadních staveb v území s plošnou památkovou ochranou 
často mění estetický pohled na sídlo, a to zejména, pokud se tak děje mimo historickou 
doložitelnou půdorysnou stopu a mimo historicky doložitelnou prostorovou a hmotovou 
skladbu. Z toho plyne, že není žádoucí vymezování nových zastavitelných ploch a ploch 
přestavby na těchto územím, pokud tyto nebudou v souladu s historicky doložitelnými 
situacemi v území a nebudou tak nastaveny regulativy odpovídající his-toricky doložitelní 
situaci. Prakticky by nová výstavba měla být přípustná jen jako obnova, resp. úprava 
historicky doložitelných zastavěných ploch a prostor.  
 

Výšková hladina v území s plošnou památkovou ochrannou je daná a nelze ji navyšovat či 
jinak výrazně měnit. Pokud by se tak dělo, plošná památková ochrana by ztratila svůj výz-
nam. Pro novostavby platí, že jejich výška by neměla převyšovat výšky sousedních objektů. 
Nástavby stávajících objektů v MPZ jsou obecně nevhodné.  
 

4. Plochy smíšené obytné (SC)  
Přípustné využití:  
- garáže, parkovací domy  
 

. S touto podmínkou v území plošné památkové ochrany nesouhlasíme. Text požadujeme 
upravit (doplnit) následovně.  
 

- garáže, parkovací domy, pokud nejsou součástí staveb - pouze mimo území plošné 
památkové ochrany,……..  
 

. Nesouhlasíme s možným umístěním čerpacích stanic na území MPZ.  
Doporučujeme tyto vymístit mimo území plošné památkové ochrany.  
 

Podmínky prostorového uspořádání:  

celkově přepracovány - znovu prověřeny 
v návrhu územního plánu a budou vycházet 
a v souladu  se schválenou územní studií 
„Prostorové regulativy MPZ Karlovy Vary“  
Bude prověřeno v návrhu – v současné době 
se zpracovává územní  studie centra  města 
Karlovy Vary,  zahrnující území dolního 
nádraží a lokalitu kolem stávajícího objektu 
tržnice,  z tohoto územně plánovacího 
podkladu vyplynou i  podmínky týkající se 
uvedeného problému.  
 
 
 
 
Stanovené regulativy pro výstavbu budou 
celkově přepracovány - znovu prověřeny 
v návrhu územního plánu a budou vycházet 
a v souladu  se schválenou územní studií 
„Prostorové regulativy MPZ Karlovy Vary“  
Bude prověřeno v návrhu – v současné době 
se zpracovává územní  studie centra  města 
Karlovy Vary,  zahrnující území dolního 
nádraží a lokalitu kolem stávajícího objektu 
tržnice,  z tohoto územně plánovacího 
podkladu vyplynou i  podmínky týkající se 
uvedeného problému.  
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- maximální výška 6 nadzemních podlaží nebo 5 nadzemních podlaží s obytným podkrovím,.  
 

S touto podmínkou v území plošné památkové ochrany zásadně nesouhlasíme.  
Požadujeme doplnění textu následovně:  
 

- maximální výška 6 nadzemních podlaží nebo 5 nadzemních podlaží s obytným podkrovím, 
pouze mimo území plošné památkové ochrany,………  
 

- zároveň se pro tyto plochy stanoví minimální počet nadzemních podlaží u budov 4 nebo 3 s 
obytným podkrovím  
 

.Požadujeme z textu zcela odstranit.  
 

Odůvodnění k bodu 4.:  
Viz odůvodnění výše k bodu 1. Plochy bydlení v bytových domech (BH). Při určování výško-
vých limitů zástavby by se mělo vycházet z jiného principu než z určení podlažnosti (např. 
určení nadmořské výšky, výšky hlavního hřebene). Výškové limity by také neměly být nasta-
veny paušálně pro celé území, ale mělo by se přihlédnout vždy k charakteru zástavby jed-
notlivých dílčích území. Nízká novostavba může být v konkrétním kontextu stejně rušivá jako 
novostavby převýšená.  
 

6. Plochy smíšené obytné – městské (SM)  
 

Podmínky prostorového uspořádání:  
- maximální výška 6 nadzemních podlaží nebo 5 nadzemních podlaží s obytným podkrovím,  
………  

. S touto podmínkou v území plošné památkové ochrany zásadně nesouhlasíme.  
Požadujeme upravit (doplnit) text následovně:  
 

- maximální výška 6 nadzemních podlaží nebo 5 nadzemních podlaží s obytným podkrovím, 
pouze mimo území plošné památkové ochrany,………  
 

Odůvodnění k bodu 6.:  
 

Viz odůvodnění výše k bodu 1. Plochy bydlení v bytových domech (BH).  
 

19. Plochy občanského vybavení – lázeňství (OL)  
 

Podmíněně přípustné využití:  
- hromadné garáže za podmínky, že budou sloužit pro lázeňské funkce  
 

Nesouhlasíme s touto obecnou formulací na území MPZ. Budování nových hromadných 
garáží, které nejsou součástí lázeňského objektu, v území OL požadujeme zařadit jako mezi 
využití nepřípustné.  
 

Odůvodnění k bodu 19.:  
 

Viz odůvodnění výše k bodu 1. Plochy bydlení v bytových domech (BH).  
 

 
 
 
 
 
 
Stanovené regulativy pro výstavbu budou 
celkově přepracovány - znovu prověřeny 
v návrhu územního plánu a budou vycházet 
a v souladu  se schválenou územní studií 
„Prostorové regulativy MPZ Karlovy Vary“  
Bude prověřeno v návrhu – v současné době 
se zpracovává územní  studie centra  města 
Karlovy Vary,  zahrnující území dolního 
nádraží a lokalitu kolem stávajícího objektu 
tržnice,  z tohoto územně plánovacího 
podkladu vyplynou i  podmínky týkající se 
uvedeného problému.  
 
 
 
Podmínka bude vypuštěna, nelze zajistit ani 
územním plánem, nad jeho rámec  
 
Tuto podmínku nelze přijmout. 
  
Text bude upraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovené regulativy pro výstavbu budou 
celkově přepracovány - znovu prověřeny 
v návrhu územního plánu a budou vycházet 
a v souladu  se schválenou územní studií 
„Prostorové regulativy MPZ Karlovy Vary“  
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22. Plochy veřejných prostranství (PV)  
 

Podmíněně přípustné využití:  
- ……(občerstvení s předzahrádkou, stánkový prodej),……  
 

Tento text doporučujeme z textu vyjmout, podrobnost nepřísluší územnímu plánu.  
 

Poznámka :  
 

 Upozorňujeme, že pro všechny plochy s rozdílným způsobem funkčního využití, zejména 
však pro plochy BH, BC, BCx, SM, SK, SL, OL pro jejich podmínky přípustného využití a 
prostorového uspořádání v území plošné památkové ochrany nemůže platit stejný režim, jako 
pro plochy v ostatních částech řešeného území, je třeba respektovat zájmy státní památkové 
péče v plošně památkově chráněných územích. Viz zejména naše odůvodnění výše k bodu 
1. Plochy bydlení v bytových domech (BH).  
 

Vzhledem k tomu, že Karlovy Vary jsou především městem lázeňským, je při koncipování 
ÚPD, zejména v území plošné památkové ochrany, obecně žádoucí sledovat vyšší procento 
podílu zeleně. Doporučujeme tak procento podílu zeleně zvýšit na podíl zastavěné části k 
ploše zeleně v poměru 1:3.  
 

GRAFICKÁ ČÁST:  
 

. Požadujeme zakreslit do grafické části – do koordinačního výkresu hranice Archeologické 
rezervace Tašovice. Značka AR je ve výkrese umístěna chybně, hranice AR jsou vyznačeny 
nedostatečně. V současné době je zpracována aktualizace hranic AR, ale do celostátní data-
báze bude začleněna až po pravidelné aktualizaci k 1. 9. 2013. Pokud by bylo nutno dodat 
potřebné podklady dříve, učiníme tak. . Požadujeme do příslušných výkresů vyznačit navr-
hované umístění parkovacích domů.  
. Požadujeme prověřit správnost vyznačení hranice městské památkové zóny v koordinačním 
výkrese (rozpor s popisem hranic MPZ uvedeným v cit. vyhlášce byl nalezen mj. na těchto 
místech území MPZ  
 

J okraj - v místě, kde přetíná Slovenskou ulici  
 

JV hranice - v úseku od Poštovního dvora až za hotel Richmond  
 

SV hranice - u nemocnice se sice napojuje na ulici Bezručova, ale v opačném směru, kde 
vede po Bezručově ulici až po napojení na ulici Na Vyhlídce  
 

JZ hranice – od přechodu ulic Vrázova (za Okresním soudem) a Svahová až po napojení na 
Rohanovu cestu  
 

JZ hranice – vede až do místa, kde se sbíhají Rohanova a Sovova stezka, v blízkosti 
myslivny Diana  
 

Bude prověřeno v návrhu – v současné době 
se zpracovává územní  studie centra  města 
Karlovy Vary,  zahrnující území dolního 
nádraží a lokalitu kolem stávajícího objektu 
tržnice,  z tohoto územně plánovacího 
podkladu vyplynou i  podmínky týkající se 
uvedeného problému.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hranice archeologických nalezišť byly za-
kresleny dle podkladů, které úřad územního 
plánování obdržel jako podklad do územně 
analytických podkladů - ÚAP, ke konci roku 
2014  byla zpracována aktualizace těchto 
podkladů, bude prověřeno, příp, zapraco-
váno do návrhu. 
 
hranice MPZ bude prověřena  
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JZ hranice – vedení hranice v úseku za Galerií umění Karlovy Vary jižním směrem)  
 

. Doporučujeme sledovat i aktuální proces rozšíření MPZ a vyhlášení MPR. . Doporučujeme 
do výkresů vyznačit Chebský most.  
 

Vyjádření z hlediska zájmu péče o archeologické dědictví ČR  
 

 V posuzovaném územně plánovacím podkladě je nutné zohlednit také zájmy archeologické 
památkové péče, neboť prakticky celé území, kterého se Koncept územního plánu města 
Karlovy Vary dotýká je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Povaha archeologických nálezů je ve 
smyslu § 23, odst. 1. citovaného zákona taková, že se nevyskytují pouze na území prohláše-
ných kulturních památek a památkových území, na plochách území a objektů vykazujících 
památkové hodnoty, nýbrž na celém území republiky, které bylo kdy osídleno či jinak využito 
člověkem, a to po celou dobu, od počátků lidstva do současnosti.  
 

 Jakékoli zemní zásahy (nová výstavba, budování komunikací a přeložek stávajících komuni-
kací, úpravy terénu apod.) jsou možné pouze pod podmínkou, že v předstihu před zahájením 
veškerých zemních prací bude zajištěn a proveden záchranný archeologický výzkum se vše-
mi náležitostmi. Již v době přípravy stavby je nutné informovat o připravované akci územně 
příslušný Archeologický ústav. Uvedení informace o tomto svého druhu limitu využití území v 
ÚP předejde případným problémům při realizaci stavebních záměrů  
 

 Upozorňujeme, že v případě zjištění mimořádných archeologických nálezů nebudou další 
aktivity související se změnou doporučeny, a to s ohledem na čl. 4 odst. 2 Maltské konvence 
prosazující jako princip zachování archeologického dědictví, tj. movitých a nemovitých arche-
ologických nálezů, nejlépe na původním místě, tj. v původním kontextu terénu bez narušení.  
 Jedním ze zdrojů informací o územích s archeologickými nálezy (UAN) je Státní archeologic-
ký seznam ČR (SAS ČR), který eviduje dosud rozpoznaná UAN dle míry výskytu archeolo-
gického dědictví. Rozpoznávání ÚAN je neuzavřený proces a nová ÚAN jsou do SAS ČR 
průběžně doplňována a aktualizována s jednoroční periodicitou.  
 

 ÚAN dle stavu poznání dělíme do čtyř kategorií:  
 

 ÚAN I: území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeo-
logických nálezů;  
 

 ÚAN II: území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale 
určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%;  
 

 ÚAN III: území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologic-
kých nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být 
osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeo-
logických nálezů;  
 

 
 
 
 
 
 
Hranice archeologických nalezišť byly za-
kresleny dle podkladů, které úřad územního 
plánování obdržel jako podklad do územně 
analytických podkladů - ÚAP, ke konci roku 
2014  byla zpracována aktualizace těchto 
podkladů, bude prověřeno, příp, zapraco-
váno do návrhu. 
zájmy archeologické památkové péče, 
budou v návrhu zohledněny 
 
Konstatování. 
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 ÚAN IV: území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů; 
(veškerá území, kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny nad geologickým podložím).  
 

 Státní archeologický seznam ČR1 je informační systém o ÚAN ve smyslu § 22 z.č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, v platném znění, který spravuje Národní památkový ústav, 
ústřední pracoviště. V současné době je formou veřejného přístupu na internetových strán-
kách http://twist.up.npu.cz/index.php nově umožněno prohlížení jednotlivých ÚAN v informač-
ním systému SAS ČR také pro širokou veřejnost.  
 

 V rámci administrativního území města Karlovy Vary je k dnešnímu dni identifikováno cel-
kem 16 záznamů ÚAN I a 12 záznamů ÚAN II. Ostatní prostor mezi nimi je na celém území 
pova-žován za ÚAN III. ÚAN I se vyznačují v mapě SAS ČR červeným tečkováním ohraniče-
ným červenou čárou, ÚAN II modrým tečkováním s modrou čárou. Výpis z databáze SAS ČR 
vám zasíláme v příloze.  
 

Z hlediska zájmu státní památkové péče nemáme k posuzovanému návrhu Územního plánu 
Karlovy Vary další zásadní připomínky.  

 

17. Ministerstvo 
životního prostředí,                    
odbor výkonu státní 
správy IV 

 
Ing. Miroslav Libecajt  
ředitel odboru výkonu 
státní správy IV 

392/530/14 

14077/ENV/14 
20.2.2014  

 

V ě c:  Stanovisko ke konceptu Územního plánu Karlovy Vary.  
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 25.2.2014 od 
Magistrátu města Karlovy Vary žádost o přehodnocení stanoviska, vydaného naším úřadem 
ke konceptu Územního plánu Karlovy Vary (zn. 1866/530/12, 93520/ENV/12), na základě 
podnětů vzešlých z jednání konaného dne 3.6.2013.  
 

Stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:  
Ministerstvo životního prostředí posoudilo předmětnou dokumentaci ve smyslu čl. II odst. 1 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP č. j. OOLP 1067/96 ze dne 1.10.1996 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších úprav a doplňků, a jako orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu příslušný podle § 17 písm. d) citovaného zákona k udělení sou-
hlasu k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 téhož zákona k uvedeným lokalitám uvádí následující:  
 

Varianta 1:  
Z01-BH-rb, k.ú. Dvory a Rybáře – za předpokladu zmenšení lokality o část, která se nachází 
v k.ú. Dvory, ministerstvo s konceptem ÚP v tomto bodě souhlasí. Záměr neodporuje zása-
dám ochrany ZPF (§ 4).  
 

Z04-Bl-db, Z05-Bl-db, Z06-Bl-db k.ú. Doubí u Karlových Var – vzhledem ke skutečnosti, že 
uvedené plochy jsou převzaty z platného ÚP, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje 
zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
 

Z02-VZ-Sr, Z03-BV-sr, Z04-Bl-sr, k.ú. Stará Role – vzhledem ke skutečnosti, že uvedené 
plochy jsou převzaty z platného ÚP, a některé části jsou již částečně zastavěné, lze se zá-
měrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  

Výsledek dohadovacího řízení, nové 
stanovisko Ministerstvo životního prostředí,  
odbor výkonu  státní správy IV.                  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Stránka | 35  
  

 

Z05-Bl-sr, k.ú. Stará Role -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, uskutečněny 
investice do půdy za účelem zlepšení její úrodnosti. Odporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4 
písm. b). V případě zájmu doporučujeme tyto plochy zařadit do konceptu jako plochy rezerv.  
.  

Z07-Bl-ov, k.ú. Olšová Vrata -vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z 
platného ÚP lze se záměrem souhlasit. Záměr v tomto bodě neodporuje zásadám ochrany 
ZPF (§ 4).  
.  

Z01-BV-ck, Z02-BV-ck, Z03-BV-ck k.ú. Čankov – vzhledem ke skutečnosti, že některé z 
těchto ploch jsou převzaty z platného ÚP lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám 
ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z04-BV-pc, k.ú. Počerny -vzhledem ke skutečnosti, že tato plocha je převzata z platného ÚP 
lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z16-BV-sr, Z17-BV-sr, Z18-BV-sr k.ú. Stará Role – stanovisko MŽP ze dne 20.12.2012 zůstá-
vá v tomto bodě i nadále v platnosti. Odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a).  
.  

Z01-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a).  
.  

Z02-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a).  
.  

Z03-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – Vzhledem ke komplikovanému dopravnímu napoje-
ní stávající obytné lokality na stávající dopravní komunikace, lze se záměrem souhlasit. 
Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§4).  
.  

Z05-DS-pc, k.ú. Počerny – za předpokladu zařazení navrhované komunikace do rezerv lze se 
záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§4).  
.  

Z11-DS-ov, k.ú. Olšová Vrata -vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje organizaci 
ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a).  
.  

K01-NP-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
.  

K01-NP-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
.  

Z13-OM-ov, k.ú. Olšová Vrata -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
.  

Z06-OV-dr, k.ú. Drahovice -vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z 
platného ÚP lze se záměrem souhlasit. Záměr v tomto bodě neodporuje zásadám ochrany 
ZPF (§ 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z16-BV-sr  - lokalita bude v návrhu 
územního plánu prověřena 
 
 
 
 
 
Z03-DS-db  - Pro dopraní obsluhu tohoto 
území bude navržena  alternativní trasa (nad 
VaKem). 
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.  

K01-NP-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany 
ZPF (§4 písm. a).  
.  

K13-RN-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany 
ZPF (§4 písm. a).  
.  

Z04-RZ-ck, k.ú. Čankov – vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z plat-
ného ÚP, a některé části jsou již částečně zrealizovány, lze se záměrem souhlasit. 
Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z05-RZ-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – plocha je v současné době zemědělsky obhospoda-
řována, narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a).  
.  

Z01-SM-sr, Stará Role -vzhledem ke stupni přípravy realizace záměru a vzhledem ke skuteč-
nosti, že některé části jsou již částečně zrealizovány, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje 
zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z12-SM-ov, k.ú. Olšová Vrata -nenavazuje na zastavěnou plochu, odporuje zásadám ochra-
ny ZPF (§4 písm. b).  
.  

Z02-SV-pc, k.ú. Počerny -za předpokladu zúžení plochy na část podél obslužné komunikace 
na parc. č. 79/23 lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z03-SV-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – plocha je v současné době zemědělsky 
obhospodařována, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
.  

Z06-SV-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role -– vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou 
převzaty z platného ÚP, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  
Z10-SV-sl, Z11-VD-sl k.ú. Sedlec u Karlových Var -vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plo-
chy jsou převzaty z platného ÚP, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany 
ZPF (§ 4).  
.  

Z13-VS-sr, Stará Role – ochrana před provozem z plánované komunikace. Se záměrem lze 
souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

K04-ZO-ov, k.ú. Olšová Vrata -kvalitní zemědělská půda, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. b).  
.  

K05-ZO-ov, k.ú. Olšová Vrata -ochrana před provozem z plánované komunikace. Se zámě-
rem lze souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

K13-ZO-sr, Stará Role -ochrana před provozem z plánované komunikace. Se záměrem lze 
souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
 

 
 
 
K13-RN-rs - lokalita bude řešena dle var.č. 2 
konceptu a dále v návrhu prověřena  
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Varianta 2: .  
Z01-BH-rb, k.ú. Dvory a Rybáře – za předpokladu zmenšení lokality o část, která se nachází 
v k.ú. Dvory, ministerstvo s konceptem ÚP v tomto bodě souhlasí. Záměr neodporuje zása-
dám ochrany ZPF (§ 4).  
 

Z02-BH-sr, k.ú. Stará Role -vzhledem ke stupni přípravy realizace záměru a vzhledem ke 
skutečnosti, že některé části jsou již částečně zrealizovány, lze se záměrem souhlasit. 
Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z03-Bl-db, Z04-Bl-db, Z05-Bl-db k.ú. Doubí u Karlových Var – vzhledem ke skutečnosti, že 
uvedené plochy jsou převzaty z platného ÚP, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zása-
dám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z06-Bl-ov, k.ú. Olšová Vrata -vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z 
platného ÚP lze se záměrem souhlasit. Záměr v tomto bodě neodporuje zásadám ochrany 
ZPF (§ 4).  
.  

Z07-Bl-sr, k.ú. Stará Role -vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z plat-
ného ÚP, a některé části jsou již částečně zastavěné, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje 
zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
 

Z08-Bl-sr, k.ú. Stará Role -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, uskutečněny 
investice do půdyza účelem zlepšení její úrodnosti. Odporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4 
písm. b). V případě zájmu doporučujeme tyto plochy zařadit do konceptu jako plochy rezerv.  
.  

Z09-Bl-rb, k.ú. Rybáře -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje zásadám 
ochrany ZPF (§4 písm. b).  
.  

Z11-Bl-rb, k.ú. Rybáře -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje zásadám 
ochrany ZPF (§4 písm. b).  
.  

Z13-BH-sr, Stará Role -za předpokladu zúžení plochy na část podél dopravní komunikace lze 
se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z15-Bl-ov, k.ú. Olšová Vrata -vzhledem ke stupni přípravy realizace záměru lze se záměrem 
souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z16-Bl-sr, Z17-Bl-sr Stará Role -plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b).  
.  

Z23-Bl-sr, Stará Role -plocha je v současné době zemědělsky obhospodařována, odporuje 
zásadám ochrany ZPF (§4 písm. b). Navrhujeme tyto plochy zařadit do konceptu jako plochy 
rezerv.  
.  

Z01-BV-ck, Z02-BV-ck, Z03-BV-ck k.ú. Čankov – vzhledem ke skutečnosti, že některé z těch-
to ploch jsou převzaty z platného ÚP lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám 
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ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z06-BV-sr, k.ú. Stará Role -vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z plat-
ného ÚP, a některé části jsou již částečně  
zastavěné, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z19-BV-sr, k.ú. Stará Role -stanovisko MŽP ze dne 20.12.2012 zůstává v tomto bodě i nadá-
le v platnosti. Odporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4 písm. a).  
.  

Z01-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, 
narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a).  
.  

Z06-DS-db, k.ú. Doubí u Karlových Var – Vzhledem ke komplikovanému dopravnímu napo-
jení stávající obytné lokality na stávající dopravní komunikace, lze se záměrem souhlasit. 
Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§4).  
.  

Z06-DS-pc, k.ú. Počerny -za předpokladu zařazení navrhované komunikace do rezerv lze se 
záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§4).  
.  

Z10-DS-ov, k.ú. Olšová Vrata -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, vznik nebo-
hospodařovatelných ploch, narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 
písm. a).  
.  

Z01-OV-sr, k.ú. Stará Role -vzhledem ke stupni přípravy realizace záměru a vzhledem ke 
skutečnosti, že některé části jsou již částečně zrealizovány, lze se záměrem souhlasit. 
Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z06-OV-dr, k.ú. Drahovice -vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z plat-
ného ÚP lze se záměrem souhlasit. Záměr v tomto bodě neodporuje zásadám ochrany ZPF 
(§ 4).  
  

Z03-RZ-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – plocha je v současné době zemědělsky obhospodařo-
vána, narušuje organizaci ZPF, odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a).  
.  

Z04-RZ-ck, k.ú. Čankov – vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z plat-
ného ÚP, a některé části jsou již částečně zrealizovány, lze se záměrem souhlasit. 
Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z08-SK-rb, k.ú. Rybáře -vysoce kvalitní zemědělská půda II. třídy ochrany, odporuje zásadám 
ochrany ZPF (§4 písm. b).  
.  

Z05-SV-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou 
převzaty z platného ÚP, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z06-SV-rs, k.ú. Rosnice u Staré Role – za předpokladu zúžení plochy na část podél dopravní 
komunikace lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z06-DS-db  - V návrhu bude vypuštěno. Pro 
dopraní obsluhu tohoto území bude 
navržena  alternativní trasa (nad VaKem). 
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Z10-VD-sl, k.ú. Sedlec u Karlových Var -vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou 
převzaty z platného ÚP, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z14-VL-sr, k.ú. Stará Role – vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z 
platného ÚP, lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

Z15-VS-sr, k.ú. Stará Role – vznik neobhospodařovatelných ploch, narušuje organizaci ZPF, 
odporuje zásadám ochrany ZPF (§4 písm. a). Požadujeme zmenšit na lokalitu podél sou-
časné silnice II/220.  
.  

Z05-VZ-sr, k.ú. Stará Role – vzhledem ke skutečnosti, že uvedené plochy jsou převzaty z 
platného ÚP, a některé části jsou již částečně zastavěné, lze se záměrem souhlasit. 
Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4).  
.  

K07-ZO-ov, k.ú. Olšová Vrata -Za předpokladu zúžení ploch ochranné zeleně na lokalitu po- 
dél silnice R6 lze se záměrem souhlasit. Neodporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4). Ostatní 
části stanoviska MŽP ze dne 20.12.2012 zůstávají i nadále v platnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Správa Chráněné 
krajinné oblasti 
Slavkovský les  

 

 

 

 

 

 

SR/0104/SL/2013-2                                
ze dne 3.4.2013                    
doručeno dne 3.4.2013 

Nové stanovisko k zástavbě v k.ú. Doubí – „Višňovka“ , souhlas s výstavbou s podmínkami  
Naše Správa vydala pod č.j. SR10189/SL/2012-2 ze dne 19.12. 2012 vyjádření ke konceptu 
územního plánu statutárního města Karlovy Var?. Koncept byl zpracován ve dvou variantách. 
Ve variantě č. 2 zpracovatel územního plánu navrhuje k zastavění rodinnými domy mimo jiné 
lokalitu Višňovka (pozemkové parcely č. 97/1, 101/7 a 44/4, vše katastrální území Doubí u 

Karlových Var). V konceptu územního plánu má lokalita označení Z07-B1-db, navrhované 
využití je plocha pro bydlení v rodinných domech. 
Správa vyslovila ve svém výše uvedeném vyjádření nesouhlas s využitím této lokality. Důvodem 
nesouhlasu je skutečnost, že lokalita je v současnosti z velké části starým opuštěným sadem s 
ur-čitou přírodovědeckou hodnotou. Dalším argumentem byla naznačena obava, že zastavě-
ním lokality bude významnou měrou dotčen krajinný ráz. 
Na základě našeho vyjádření, byla Správa oslovena společností IDP Prague s.r.o., potenciál-
ním investorem zástavby a zároveň investorem dostavby vodovodu v lokalitě Višňovka s 
možností dále jednat o uvedené lokalitě. Z toho důvodu se dne 21. 1. 2013 uskutečnila na 
Magistrátě města Karlovy Vary schůzka za účasti zástupců výše uvedené společnosti, ná-
městka primátora Ing. Petra Bursíka a zástupců naší Správy. Na schůzce nebyla ze strany 
naší Správy vyloučena možnost, že by lokalita Višňovka mohla být za předem stanovených 
podmínek využita pro zástavbu rodinnými domy. 
Správa ještě jednou podrobně prověřila všechna hlediska v souvislosti s využitím lokality Viš-
ňovka a dospěla k následujícímu závěru: 
Lokalitu Višňovka je možné z pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny využít k zástavbě ro -
dinnými domy s tím, že o podmínkách zástavby je nezbytné dále jednat, aby zájmy ochrany 
přírody a krajiny byly dotčeny v co možná nejmenší míře. V lokalitě nemůže vzniknout nová 
krajinná dominanta, budoucí zástavba by neměla vhledem k exponovanosti lokality příliš pou-

V návrhu bude lokalita „Višňovka“ řešena dle 
var. č. 2 konceptu a řešena dle podmínek 
stanovených dotčeným orgánem. 
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tat pozornost a maximální přípustná zastavěnost musí zohledňovat charakter i umístění loka-
lity atd. Naše podmínky by v optimálním případě měly být zapracovány v zastavovací studii 
nebo v regulačním plánu pro výše uvedenou lokalitu, kterou náš úřad odsouhlasí. 

 

Dotčené orgány, které byly obeslány, ale nezaslaly svá stanoviska 

19. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje  stanovisko bylo vyžádáno  Stanovisko nebylo zasláno 

20. 20.   Krajská veterinární správa pro Karlovarský Kraj  stanovisko bylo vyžádáno Stanovisko nebylo zasláno 

21. 21. Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy,                      
Moskevská č.p. 2035/21, 360 01  K. Vary 1 

stanovisko bylo vyžádáno Stanovisko nebylo zasláno 

22   Magistrát města Karlovy Vary, odd. památkové péče,    
      U Spořitelny 2, 361 20  Karlovy Vary 

stanovisko bylo vyžádáno Stanovisko nebylo zasláno 

23. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy 
     a silničního hospodářství 

stanovisko bylo vyžádáno Stanovisko nebylo zasláno 

24. Pozemkový úřad, Územní pracoviště Karlovy Vary stanovisko bylo vyžádáno Stanovisko nebylo zasláno 

25. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát  
      pro Plzeňský a Karlovarský kraj 

stanovisko bylo vyžádáno Stanovisko nebylo zasláno 

26. Státní úřad pro jadernou bezpečnost       stanovisko bylo vyžádáno Stanovisko nebylo zasláno 

27. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku       stanovisko bylo vyžádáno Stanovisko nebylo zasláno 

28. Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče    
 

stanovisko bylo vyžádáno  Stanovisko nebylo zasláno 

29. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor péče o krajinu stanovisko bylo vyžádáno Stanovisko nebylo zasláno 
 
 

Vyhodnocení stanovisek ke konceptu bylo projednáno s určeným zastupitelem pro územní plánování  RNDr. Jaroslavem Růžičkou, náměstkem primátora města, a s určeným zastupitelem pro územní 
plánování ing. Petrem Bursíkem,  jmenovaným  v listopadu 2014 a Pracovní skupinou pro územní plán města, jmenovanou Radou města Karlovy Vary  

 

Koncept  územního plánu bude upraven dle požadavků dotčených orgánů a následně předložen Zastupitelstvu města Karlovy Vary ke schválení.                                                                                                         
Koncept územního plánu byl projednán v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.  

Zpracoval:  úřad územního plánování Magistrátu města Karlovy Vary, květen 2015 
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