ÚZEMNÍ PLÁN KARLOVY VARY

ČÁST II. – ODŮVODNĚNÍ
Příloha 5 - Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek
k opakovanému veřejnému projednání
prosinec 2021

Identifikační údaje
Obec:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20, Karlovy Vary
IČO: 00254657

Pořizovatel:
Magistrát města Karlovy Vary
– úřad územního plánování a stavební úřad
U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
Zastoupený: Marcelou Giertlovou, pověřená vedoucí oddělení úřad územního plánování,
U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
Určený zastupitel:
Josef Kopfstein, náměstek primátorky
Orgán příslušný k vydání územního plánu:
Zastupitelstvo města Karlovy Vary
Zhotovitel:
Společnost AFRY CZ, s r.o.
zastoupená ve věcech smluvních i ve věcech technických Ing. Petrem Košanem
Magistrů 1275/13
140 00, Praha 4
IČO: 45306605

Zastupitelstvo města Karlovy Vary
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění (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,

vydává

Územní plán Karlovy Vary

Záznam o účinnosti
Územní plán Karlovy Vary
Správní orgán:
Zastupitelstvo města Karlovy Vary
Jméno a příjmení
oprávněné osoby pořizovatele:
Marcela Giertlová
pověřená vedoucí oddělení úřad územního
plánování, odbor úřad územního plánování
a stavební úřad Magistrátu města Karlovy
Vary

Datum nabytí účinnosti:
Otisk úředního razítka:

Podpis oprávněné osoby:

……………………….…………….
podpis

Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
DOTČENÉ ORGÁNY
Orgán, organizace
číslo jednací
datum doručení
evid. pod č.j.
1.

Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje
Závodní 205,
360 06 Karlovy Vary

HSKV-103-2/2021-PCNP
ze dne 14.1.2021,
doručeno dne 18.1.2021
č.j.680/SÚ/21

obsah stanoviska

Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany obyvatelstva
- bez připomínek – souhlasné stanovisko
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i)
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh Územního plánu Karlovy
Vary, zpracovaný společností AFRY CZ s.r.o., IČ 45306605, v prosinci 2020, spis. zn.
ORUP/1668/11/Vác, č.j. 15887/SÚ/20, a k výše uvedené dokumentaci vydává
souhlasné stanovisko
HZS Karlovarského kraje posouzením návrhu Územního plánu Karlovy Vary dospěl k závěru, že
předložená územně plánovací dokumentace splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Odůvodnění:
HZS Karlovarského kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
•

2.

Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje
Závodní 205,
360 06 Karlovy Vary

HSKV-663-3/2021-PCNP
ze dne 7.4.2021
doručeno dne 16.4.2021
č.j. 4673/SÚ/21

vyhodnocení

Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
§ 20 - Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce

Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany obyvatelstva
- bez připomínek – souhlasné stanovisko
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i)
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh Územního plánu Karlovy
Vary, zpracovaný společností AFRY CZ s.r.o., IČ 45306605, v prosinci 2020, spis. zn.
ORUP/1668/11/Vác, č.j. 15887/SÚ/20, a k výše uvedené dokumentaci vydává
souhlasné stanovisko
HZS Karlovarského kraje posouzením návrhu Územního plánu Karlovy Vary dospěl k závěru, že
předložená územně plánovací dokumentace splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Odůvodnění:
HZS Karlovarského kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
•

Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
§ 20 - Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce

3.

Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

KK/990/DS/21
ze dne 23.04.2021
doručeno dne 29.4.2021
č.j. 5396/SÚ/21
4.

Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

KK/95/ZZ/21//KK-977/21
ze dne 08.02.2021,
doručeno dne 08.02.2021
č.j. 1617/SÚ/21

Stanovisko k opakovanému veřejnému návrhu územního plánu Karlovy Vary a vyhodnocení
- bez připomínek – souhlasné stanovisko
vlivů na udržitelný rozvoj území
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne
26.03.2021 Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Karlovy Vary a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,stavební zákon“), v souladu s § 51
odst. 1 stavebního zákona.
K zaslanému návrhu 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.
KARLOVY VARY – opakované řízení o návrhu územního plánu – stanovisko
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne
07.01.2021 Oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Karlovy Vary a
vyhodnocení vlivu Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území a k tomuto vydává
následující stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez připomínek. Upravený návrh nezavdává důvody k přehodnocení předchozích stanovisek.
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Benešová M./426)
K návrhu Územního plánu Karlovy Vary pro opakované veřejné projednání nemáme připomínky.
K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Karlovy Vary po veřejném projednání
vydal krajský úřad stanovisko zn. KK/3313/ZZ/20 ze dne 22. 07. 2020 s tím, že nemá k částem
řešení, které byly od veřejného projednání změněny, připomínky. Toto stanovisko zůstává nadále v
platnosti.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek.
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství (Ing. Poláková/415)
Krajský úřad Karlovarského kraje podle § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
zákon“) uplatňuje stanovisko k územní dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a
sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL“) a podle § 48a odst. 2
písm. b) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Z
předloženého návrhu Územního plánu Karlovy Vary (dále jen „ÚP“) jsou důsledky řešení na PUPFL
a odůvodnění záboru PUPFL uvedeny na str. 210, respektive na str. 230 - 233. K jednotlivým
plochám krajský úřad uvádí:
Plocha Z09-BV-sr (Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské): Zábor PUPFL činí 0,171 ha.

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Ochrana přírody a krajiny
bez připomínek
Posuzování vlivů na životní prostředí
bez připomínek
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
bez připomínek
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa
lesního hospodářství
- plocha Z09-BV-sr – bez připomínek
- plocha Z08-DL-ov – bez připomínek
- plocha Z10-DL-ov – bez připomínek
- plocha Z11-DS-kv – bez připomínek
- plocha Z11-DS-ov – bez připomínek
- plocha Z05-DZ-kv – bez připomínek
- plocha Z14-DZ-kv – akceptováno v daném rozsahu
- plocha K08-NSs-sl – odsouhlaseno stanoviskem
č. j. KK/176/ZZ/19 ze dne 19.02.2019
- plocha Z03-OM-kv – bez připomínek
- plocha Z22-OM-ov – bez připomínek
- plocha Z09-OV-kv – bez připomínek
- plocha Z01-RI-ts – odsouhlaseno stanoviskem
č. j. 1700/ZZ/16 ze dne 16.06.2016, respektive
KK/176/ZZ/19 ze dne 19.02.2019
- plocha P07-SL-kv – akceptováno v daném rozsahu
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Plocha umožňuje dostavbu proluky zastavěného území téhož funkčního využití bez dalších
podmínek. Plocha je převzata z platného Územního plánu Karlovy Vary. Plocha byla projednána v
konceptu ÚP v roce 2012 a následně při společném jednání o návrhu ÚP v roce 2016. Bez
připomínek.
Plocha Z08-DL-ov (Plocha dopravní infrastruktury – letecká): Celková výměra plochy činí 7,689 ha,
z toho 6,545 ha činí PUPFL. Plocha je navržena za účelem rozšíření naváděcího systému letiště v
prodloužení vzletové a přistávací dráhy. Plocha byla projednána v konceptu ÚP v roce 2012 a
následně při společném jednání o návrhu ÚP v roce 2016. Bez připomínek.
Plocha Z10-DL-ov (Plocha dopravní infrastruktury – letecká): Celková výměra plochy činí 27,034
ha, z toho 7,011 ha činí PUPFL. Plocha je navržena za účelem rozšiřujícího se provozu na letišti a
s tím související potřebou rozšíření manipulační plochy letiště. Plocha byla projednána v konceptu
ÚP v roce 2012 a následně při společném jednání o návrhu ÚP v roce 2016. Bez připomínek.
Plocha Z11-DS-kv (Plocha dopravní infrastruktury – silniční): Zábor PUPFL činí 0,057 ha. Plocha je
převzata z platného Územního plánu Karlovy Vary a je dlouhodobě plánovaná pro rozšíření čerpací
stanice. Plocha je vně ZÚ. Plocha byla projednána v konceptu ÚP v roce 2012 a následně při
společném jednání o návrhu ÚP v roce 2016. Bez připomínek.
Plocha Z11-DS-ov (Plocha dopravní infrastruktury – letecká): Celková výměra plochy činí 0,860 ha,
z toho 0,026 ha činí PUPFL. Plocha vymezuje prostor pro komunikace napojující obytné části
městské části Olšová Vrata na obchvat zastavěného území. Plocha byla projednána při společném
jednání o návrhu ÚP v roce 2016. Bez připomínek.
Plocha Z05-DZ-kv (Plocha dopravní infrastruktury – drážní): Celková výměra plochy činí 0,363 ha,
z toho 0,361 ha činí PUPFL. Jedná se o lanovou dráhu Tři Kříže, která byla vybudována před I.
světovou válkou. Stavebně je připravena její spodní část od ulice Vřídelní k ulici Na Vyhlídce. ÚP
navrhuje dostavbu v celém rozsahu. Plocha byla projednána v konceptu ÚP v roce 2012 a
následně při společném jednání o návrhu ÚP v roce 2016. Bez připomínek.
Plocha Z14-DZ-kv (Plocha dopravní infrastruktury – drážní): Zábor PUPFL činí 0,115 ha. Plocha je
vymezena na základě pokynu pořizovatele ÚP a požadavku vlastníků dotčených pozemků.
Záměrem plochy je novostavba spodní stanice lanovky na Vítkův vrch. Vhledem k lokalizaci a
velikosti záboru PUPFL je možné plochu akceptovat. Plocha Z26-DZ-kv (Plocha dopravní
infrastruktury – drážní): Celková výměra plochy činí 0,030 ha, z toho 0,023 ha činí PUPFL. Plocha
je vymezena pro horní stanici nové lanové dráhy na Vítkův vrch. Vhledem k lokalizaci a velikosti
záboru PUPFL je možné plochu akceptovat.
Plocha K08-NSs-sl (Plochy smíšené nezastavěného území se sportovním využitím): Celková
výměra plochy činí 3,924 ha, z toho 3,628 ha činí PUPFL. Plocha již byla odsouhlasena
stanoviskem č. j. KK/176/ZZ/19 ze dne 19.02.2019.
Plocha Z03-OM-kv (Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední): Zábor
PUPFL činí 0,059 ha. Jedná se o plochu vně ZÚ kolem stávající funkční hájovny v lázeňských
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

plocha Z05-SR-cl – odsouhlaseno stanoviskem
č. j. 1700/ZZ/16 ze dne 16.06.2016, respektive
KK/176/ZZ/19 ze dne 19.02.2019
- plocha Z15-TI-kv – akceptováno v daném rozsahu
- plocha Z17-VD-db – akceptováno v daném rozsahu
Případná realizace staveb na pozemcích nacházejících
se v ochranném pásmu lesa je možná jen se souhlasem
příslušného orgánu státní správy lesů – ÚÚP bere na
vědomí
- KÚKK – PUPFL – souhlasí z plochami Z14-DZ-kv,
Z26-DZ-ov, P07-SL-kv, Z15-TI-kv a Z17-VD-db
Ochrana zemědělského půdního fondu
Příslušný orgán ochrany ZPF k vyjádření je, dle
§ 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF, Ministerstvo
životního prostředí
Geologie a hornictví
Úřad územního plánování bere na vědomí
Odpadové hospodářství
Příslušný orgán pro vydání stanoviska z hlediska
odpadového hospodářství je MMKV – OŽP.
Ochrana ovzduší
bez připomínek
Vodní hospodářství
bez připomínek
-
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lesích. Plocha je převzata z platného Územního plánu Karlovy Vary. Bez připomínek.
Plocha Z22-OM-ov (Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední): Zábor
PUPFL činí 0,199 ha. Jedná se o rozvojovou plochu určenou k rozšíření hotelu Vítkova Hora.
Plocha byla projednána při společném jednání o návrhu ÚP v roce 2016. Bez připomínek.
Plocha Z09-OV-kv (Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura): Celková výměra plochy
činí 0,677 ha, z toho 0,141 ha činí PUPFL. Jedná se o plochu převzatou z platného Územního
plánu Karlovy Vary a je dlouhodobě plánovaná pro stavbu multifunkčního parkovacího domu,
provozně náležejícího ke stávající městské galerii. Plocha byla projednána v konceptu ÚP v roce
2012 a následně při společném jednání o návrhu ÚP v roce 2016. Bez připomínek.
Plocha Z01-RI-ts (Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci): Celková výměra plochy
činí 0,650 ha, z toho 0,362 ha PUPFL. Plocha již byla odsouhlasena stanoviskem č. j. 1700/ZZ/16
ze dne 16.06.2016, respektive KK/176/ZZ/19 ze dne 19.02.2019.
Plocha P07-SL-kv (Plochy smíšené obytné – lázeňské): Celková výměra plochy činí 0,650 ha, z
toho 0,362 ha PUPFL. Jedná se o přestavbovou plochu, která je v platném Územním plánu Karlovy
Vary vymezena jako zastavitelná plocha občanské vybavenosti. Plocha se nachází v izolované
pozici u příjezdové komunikace do Karlových Varů od Březové. Plocha je v ZÚ a je oproti platnému
Územnímu plánu Karlovy Vary zmenšena ve prospěch lesa. Vzhledem k uvedenému je možné
plochu akceptovat.
Plocha Z05-SR-cl (Plochy smíšené obytné rekreační): Celková výměra plochy činí 1,396 ha, z toho
0,145 ha PUPFL. Plocha již byla odsouhlasena stanoviskem č. j. 1700/ZZ/16 ze dne 16.06.2016,
respektive KK/176/ZZ/19 ze dne 19.02.2019.
Plocha Z15-TI-kv (Plochy technické infrastruktury): Zábor PUPFL činí 0,042 ha. Plocha umožní
zvýšení kapacity stávajícího vodojemu Hřbitovní. Rozšíření vodojemu je dlouhodobě zafixováno v
plánu vodohospodářského rozvoje karlovarského regionu. Nezbytnost rozšíření vodojemu vyplývá
ze zvýšené spotřeby zastavěných území v požadovaném tlakovém pásmu vodojemu. Vzhledem k
uvedenému a velikosti záboru PUPFL je možné plochu akceptovat.
Plocha Z17-VD-db (Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba): Zábor PUPFL činí
0,200 ha. Jedná se o plochu vymezenou z podnětu majitele a správce navazujících lesů, určená
pro zařízení lesního hospodářství navazující hájovny. Pozemek p. č. 299/3 v k. ú. Doubí jako
PUPFL je v lesním hospodářském plánu veden jako „další jiný pozemek“ se skutečným využitím
„louka“. Vzhledem k lokalizaci hájovny (obklopena PUPFL), využití a velikosti záboru PUPFL je
plochu možné akceptovat.
Případná realizace staveb na pozemcích nacházejících se v ochranném pásmu lesa je možná jen
se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Návrhové plochy zasahující 50 m od okraje
lesa jsou v návrhu ÚP uvedeny v tabulce č. 37 str. 232 – 233.
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územní dokumentaci a souhlasí s dotčením PUPFL na
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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plochách Z14-DZ-kv, Z26-DZ-ov, P07-SL-kv, Z15-TI-kv a Z17-VD-db návrhu ÚP. K ostatním
plochám se krajský úřad vyjádřil již v předešlých projednáváních, viz text.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. et Ing. Benešová/204)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
obdržel od Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu pod č.j.
15887/SÚ/20 oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Karlovy Vary
(dále jen „ÚP Karlovy Vary“) a vyhodnocení vlivů ÚP Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území.
Krajský úřad, jako orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“) příslušný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) oznámení posoudil a sděluje následující.
Příslušným orgánem ochrany ZPF k vyjádření je, dle § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF,
Ministerstvo životního prostředí.
Geologie a hornictví (Ing. Raška/217)
V případě, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ustanovení
§ 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 dobýváním,
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 zařízení
v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem. Podle § 15 odst.
1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací
dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a
předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí České
republiky, přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, které je z
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných
zájmů nejvýhodnější.
Podrobnosti k řešené problematice ložisek nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostorů jsou
uvedeny na internetových stránkách České geologické služby (ČGS) na adrese mapového serveru
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver, na odkazu „Nerostné suroviny“ →
„Surovinový informační systém“. Informace o poddolovaných územích jsou na odkazu „Poddolování
a důlní díla“ → „Důlní díla a poddolovaná území“. Na mapovém serveru ČGS jsou i další průběžně
aktualizovaná data a podklady.
Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová/720)
Dle ust. § 146 odst. (1) písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává stanovisko k
územním plánům a regulačním plánům z hlediska odpadového hospodářství obecní úřad obce s
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) Bez připomínek.
Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293) Bez připomínek.
5.

Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

KK/1225/ZZ/21// KK-28879/21
ze dne 21.04.2021
doručeno dne 21.4.2021
č.j. 4927/SÚ/21

KARLOVY VARY – opakované řízení o návrhu územního plánu – stanovisko
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 26.03.2021
Oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Karlovy Vary a vyhodnocení
vlivů Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území a k tomuto vydává následující
stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny (Ing. Benešová M./426)
Bez připomínek. Upravený návrh nezavdává důvody k přehodnocení předchozích stanovisek.
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Benešová M./426)
K návrhu Územního plánu Karlovy Vary pro opakované veřejné projednání nemáme
připomínky. K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Karlovy Vary po veřejném
projednání vydal krajský úřad stanovisko zn. KK/3313/ZZ/20 ze dne 22.07.2020 s tím, že nemá k
částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny, připomínky. Toto stanovisko zůstává
nadále v platnosti.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek.
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství (Ing. Poláková/415)
Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství, orgánem státní správy lesů: č. j. KK/95/ZZ/21 ze dne 08.02.2021.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. et Ing. Benešová/204)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen "krajský úřad")
obdržel od Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu pod č.j.
3675/SÚ/21 oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Karlovy Vary (dále
jen "ÚP Karlovy Vary") a vyhodnocení vlivů ÚP Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území. Krajský
úřad, jako orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF")
příslušný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o ochraně ZPF") oznámení posoudil a sděluje následující.
Dle § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF, je příslušným orgánem ochrany ZPF k vyjádření
Ministerstvo životního prostředí.

Ochrana přírody a krajiny
bez připomínek
Posuzování vlivů na životní prostředí
bez připomínek
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
bez připomínek
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa
lesního hospodářství
- nadále platí stanovisko KÚKK – OŽPaZ, orgánu
státní správy lesů pod č.j. KK/95/ZZ/21 ze dne
08.02.2021
Ochrana zemědělského půdního fondu
Příslušný orgán ochrany ZPF k vyjádření je, dle
§ 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF, Ministerstvo
životního prostředí
Geologie a hornictví
Úřad územního plánování bere na vědomí
Odpadové hospodářství
Příslušný orgán pro vydání stanoviska z hlediska
odpadového hospodářství je MMKV – OŽP.
Ochrana ovzduší
bez připomínek
Vodní hospodářství
bez připomínek

Geologie a hornictví (Ing. Raška/217)
Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na Informačním portálu České geologické služby
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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(ČGS) - www.geology.cz - v rámci záložky „Státní geologická služba“ → „Aplikace pro výkon státní
geologické služby“ → a dále zejména na „Surovinový informační systém (SurIS)“, „Důlní díla a
poddolovaná území“ a „Údaje o území“, nebo aktuální informace přímo na mapových aplikacích
portálu ČGS - http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapyonline/mapove-aplikace.
K včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou dle § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, orgány
územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací
činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných
jim Ministerstvem životního prostředí České republiky (zajišťuje ČGS – viz výše); přitom postupují
podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, která jsou z hlediska ochrany a využití
nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
V případě, že se stavba (návrh na umístění) nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ),
může dle ustanovení § 19 odst. 1 horního zákona rozhodnutí o umístění staveb a zařízení, které
nesouvisí s dobýváním, 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.
Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová/720)
Dle ust. § 146 odst. (1) písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává stanovisko k
územním plánům a regulačním plánům z hlediska odpadového hospodářství obecní úřad obce s
rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297)
Bez připomínek.
Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293)
Bez připomínek
6.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor životního
prostředí

450/OŽP/21
ze dne 4.2.2021,
doručeno dne 4.2.2021
č.j. 1518/SÚ/21

Vyjádření k návrhu Územního plánu Karlovy Vary – vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 7.1.2021 oznámení o
zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Karlovy Vary. V rozsahu zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve změně pozdějších změn, zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
sdělujeme následující:

ochrana zemědělského půdního fondu
stanovisko vyžádáno - vyhodnocení viz bod 18
ochrana přírody a krajiny
stanovisko vyžádáno - vyhodnocení viz bod 6
ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
stanovisko vyžádáno - vyhodnocení viz bod 6

Vyjádření z hlediska ochrany ZPF (Ing. Doubravová, linka 2730)
Zdejší orgán ochrany ZPF není příslušným orgánem k uplatnění stanoviska k návrhu Územního
plánu Karlovy Vary. Dle ustanovení § 17a písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem Ministerstvo životního prostředí.
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (Ing. Krůta, linka 2732)
Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny je v souladu s § 77a odst. 4 písm. x) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Krajský úřad Karlovarského kraje.
Současně upozorňujeme, že na části území je příslušným orgánem ochrany přírody Správa CHKO
Slavkovský les.
Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (Ing. Krůta, linka 2732)
Příslušným orgánem státní správy lesů je v souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. b) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích Krajský úřad Karlovarského kraje
7.

Ministerstvo dopravy
Věc: Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Karlovy Vary
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
STANOVISKO
110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
MD-13698/2021-910/3
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a
ze dne 6.5.2021,
odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její
doručeno dne 6.5.2021
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce
č.j.5876/SÚ/21
rozvoje svěřených odvětví.
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994
Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
K opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu Karlovy Vary vydává
stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Karlovy Vary a
požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Karlovy Vary a
požadavky neuplatňujeme, jelikož je respektováno ochranné pásmo letiště Karlovy Vary.
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Karlovy Vary a
požadavky neuplatňujeme, jelikož naše zájmy jsou respektovány.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy
souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Karlovy Vary za následujících
podmínek:
1) V textové části návrhu územního plánu Karlovy Vary na str. 18 v tabulce 3 „Plochy vymezené
pro dopravní stavby“ požadujeme u plochy Z12-DS-ts nahradit název stavby „Plocha pro
rozšíření křižovatky na křižovatku okružní I/20 x D6“ textem „I/20 Karlovy Vary, přestavba
okružní křižovatky Tašovice“.
2) Z textové části návrhu územního plánu Karlovy Vary na str. 18 požadujeme vyjmout text „-
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souhlas – bez připomínek
Letecká doprava
souhlas – bez připomínek
Drážní doprava
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Doprava na pozemních komunikacích (sledované
dálnice a silnice I. třídy)
Text bude upraven podle uvedených požadavků
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Převedení silnice I/20 v řešeném území na silnici II/230“.
Odůvodnění:
Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy)
Ad 1) Stávající křižovatka je v současné době na hranici své kapacity, a proto je připravována její
přestavba z důvodu zkapacitnění. Vzhledem k tomu, že stávající křižovatka je již ve tvaru okružní
křižovatky, je ve výroku stanoviska uplatněna předmětná podmínka.
Ad 2) Na str. 18 textové části předloženého návrhu územního plánu Karlovy Vary je mimo jiné
uvedeno: „ÚP KV upravuje dopravní infrastrukturu města bez plošného vymezení: … - Převedení
silnice I/20 v řešeném území na silnici II/230.“
Vzhledem k tomu, že v dohledné době nebude připravována přeložka I/20, je nutné respektovat
silnici I/20 i nadále jako silnici I. třídy.
Pro úplnost uvádíme, že podle ust. § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, o změně třídy rozhoduje příslušný silniční správní úřad.
8.

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1,
118 00 Praha 1

MK 30690/2021 OPP
ze dne 5.5.2021,
doručeno dne 5.5.2021
č.j.58131/SÚ/21

Stanovisko k návrhu ÚP Karlovy Vary ve fázi opakovaného veřejného projednání
Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 3675/SÚ/21 ze dne 25. 3. 2021 o zahájení
opakovaného řízení o návrhu územního plánu Karlovy Vary a vyhodnocení vlivů územního plánu
Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území.
V dané věci byla prostudována dokumentace, výše uvedeného návrhu ÚP Karlovy Vary,
upraveného pro opakované veřejné projednání, dostupná na webových stránkách Magistrátu města
https://mmkv.cz/cs/porizovani-uzemnich-planu-zmen-uzemnich-planu-uzemnichKarlovy Vary:
studii
V rámci vypořádání stanoviska dotčeného orgánu (v dané době), tj. Krajského úřadu
Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu k návrhu ÚP
Karlovy Vary č.j. 881/KR/16 ze dne 29. 6. 2016 proběhlo dne 12. 12. 2016 na Magistrátu města
Karlovy Vary dohodovací řízení, ze kterého byl pořízen záznam se závěry. K návrhu ÚP Karlovy
Vary (upravený pro veřejné projednání) vydalo Ministerstvo kultury stanovisko č.j. MK 19100/2019
OPP ze dne 28. 2. 2019.
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů – legislativní rámec:
V rámci řešeného území se nachází:

Vyhodnocení
Podané připomínky a požadavky budou do textové části
návrhu územního plánu doplněny - dle následujícího
vyhodnocení

• Městská památková rezervace (též „MPR“) Karlovy Vary, prohlášená Nařízením vlády č. 430
ze dne 6. prosince 2017 o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, konstatování
Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové
rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra
města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace; vedená v ÚSKP
pod číslem rejstř. 1115.
• Městská památková zóna (též „ MPZ“) Karlovy Vary, prohlášená Vyhláškou Ministerstva
kultury ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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vybraných měst za památkové zóny, zapsaná od roku 1992 v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku
2134 (dále jen Vyhláška o prohlášení MPZ Karlovy Vary), vedená v ÚSKP pod číslem rejstř.
2134.
• Archeologická památková rezervace Tašovice, prohlášená Výnosem MK ČSR čj. 16.417/87VI/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, vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 1017.
• Národní kulturní památka (též „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, vedená v ÚSKP pod
číslem rejstř. 345.
• Národní kulturní památka (též „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, vedená v
ÚSKP pod číslem rejstř. 346.
• V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky, vedené v ÚSKP pod číslem
rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu
(dále jen NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/, https://geoportal.npu.cz/web.
• Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu §§ 22 a 23
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce
mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán
zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě
Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu Územního plánu Karlovy Vary ve fázi opakovaného veřejného
projednání následující připomínky.
PŘIPOMÍNKY K UPRAVENÉMU NÁVRHU ÚP KARLOVY VARY:
PLOCHY PŘESTAVBY:
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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● P02-SCx-kv (US16 )
• plocha P02-SCx-kv (US16 ) – lokalita ulice Varšavská
Plochy smíšené obytné - v centrech měst - specifické (SCx) - realizace nové části komplexně
řešeného městského centra.
Ad 2c. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Ad Tabulka 54 Seznam podmínek stanovených pro prořízení ÚS strana 86 část US 16
Výrok:
Požadavek dotčeného orgánu cituji: „……text požadujeme upravit následovně:
Cílem přestavby na vymezených plochách je realizace nové části komplexně řešeného městského
centra na základě zpracované územní studie, která mimo jiné prověří umístění parkovacích domů
včetně jejich prostorového vymezení“ byl v aktuální verzi návrhu ÚP splněn částečně a MK
požaduje upřesnění a doplnění textu do nově vložené tabulky 54 pod část US16 ve výrokové části
v tomto znění:
„……………….. - ÚS bude zpracována na ploše širšího městského centra, územně zadaného
pořizovatelem, minimálně však včetně plochy přestavby P05-SCx-tu a plochy P02-SCx-kv, kde
US 16 prověří umístění parkovacích domů včetně jejich prostorového • uvedený text bude doplněn do výrokové části
vymezení…………………………..“
Odůvodnění:
K výše uvedené ploše přestavby P02-SCx-kv uvádíme, že stanovisko výkonného orgánu
k předchozím fázím ÚP s doporučením zahrnout plochy do podmínky zpracování ÚS, která prověří
umístění parkovacích domů, včetně jejich prostorového vymezení, bylo zapracováno nedostatečně.
Pokud byla mezi dotčeným orgánem a pořizovatelem ÚPD uzavřena dohoda, máme za to, že
její závěry je nutno do ÚPD promítnout. Jedná se o urbanisticky komplikované území, které je od
roku 2018 součástí památkové rezervace „Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou“ a také tak je
třeba na něj nahlížet.
Tuto novou skutečnost je třeba plně respektovat. Připomínáme, že v současné době má
předmětná lokalita status památkové rezervace, která byla prohlášena Nařízením vlády č. 430 ze
dne 6. prosince 2017 o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy
Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o
změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy
Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace. Odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve svém stanovisku č.j.
881/KR/16 ze dne 29. 6. 2016 k ploše P02-SCx-kv již ve fázi připomínkování konceptu požadoval
podmínku ÚS, která zajistí ošetření památkových zájmů v cílené přestavbě na vymezených
plochách a realizace nové části komplexně řešeného městského centra.
● P12-DS-kv (US 50)
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) Plocha cíleně vymezená plocha pro umístění
parkovacího domu nábřeží J. Palacha.
• plocha P12-DS-kv (US 50) – parkovací dům na nábř.
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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Ad 2c. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Ad Tabulka 54 Seznam podmínek stanovených pro prořízení ÚS strana 89 část US 50
Výrok:
Požadavek dotčeného orgánu cituji: „S umístěním parkovacího domu na nábřeží J. Palacha
souhlasíme s tím, že parkovací dům může mít max. zapuštěné 1 PP a parkovací stání na povrchu
bez zastřešení. Z hlediska památkové péče je předložený záměr vícepodlažního parkovacího domu
nepřípustný“ byl v aktuální verzi návrhu ÚP splněn částečně a MK doporučuje upřesnění a doplnění
textu do nově vložené tabulky 54 pod část US 50 ve výrokové části v tomto znění:
…………. - ÚS stanoví podrobnější podmínky prostorové regulace (základní tvary a objemy
budoucí stavby, maximální výška) s respektováním urbanistických a kulturních hodnot
dotčeného prostoru a bude vycházet z objemové formy a skladby okolní zástavby.“
Odůvodnění:
K výše uvedené ploše přestavby P12-DS-kv (US 50) uvádíme, že stanovisko výkonného orgánu k
předchozím fázím ÚP s doporučením zahrnout plochy do podmínky zpracování ÚS prostorové
vymezení zástavby bylo zapracováno nedostatečně. Pokud byla mezi dotčeným orgánem a
pořizovatelem ÚPD uzavřena dohoda, máme za to, že její závěry je nutno do ÚPD promítnout.
Jedná se o urbanisticky komplikované území, které je od roku 2018 součástí památkové rezervace
„Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou“ a také tak je třeba na něj nahlížet.
Tuto novou skutečnost je třeba plně respektovat. Připomínáme, že v současné době má
předmětná lokalita status památkové rezervace, která byla prohlášena Nařízením vlády č. 430 ze
dne 6. prosince 2017 o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy
Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o
změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy
Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace. Odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve svém stanovisku č.j.
881/KR/16 ze dne 29. 6. 2016 k ploše P02-SCx-kv již ve fázi připomínkování konceptu požadoval
podmínku ÚS, která zajistí ošetření památkových zájmů v cílené přestavbě.
● P15-OL-kv (US 17), str. 86
Cit.: - tvary budov v obou plochách nesmí narušit dominantní postavení budovy lázeňského domu
Lázně V se Smetanovými sady - zástavba v severovýchodní části plochy bude respektovat stávající
urbanistickou strukturu ulice
Výrok:
Ministerstvo kultury opakovaně požaduje doplnit výše uvedenou odrážku (4.) podmínek
stanovených pro pořízení ÚS17 následovně:
Cit.: - tvary budov v obou plochách nesmí narušit dominantní postavení budovy lázeňského domu
Lázně V se Smetanovými sady - zástavba v severovýchodní části plochy bude respektovat stávající
urbanistickou strukturu ulice, pro zastavitelnost lokality navazující na jižní straně na hlavní
objekt lázní budou limity upraveny tak, aby v tomto prostoru nevznikly přístavby k hlavnímu
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

J. Palacha

• uvedený text bude doplněn do výrokové části

● P15-OL-kv (US 17), str. 86 – lokalita Lázně V

• uvedený text bude doplněn do výrokové části
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objektu, ani jiné solitérní předimenzované stavby; toto území bude navrženo pouze pro
drobné stavby typu altánu.
Odůvodnění:
Předmětná lokalita leží na území Památkové rezervace Karlovy Vary s lázeňskou kulturní
krajinou, k jejímuž prohlášení došlo na základě Nařízení vlády č. 430/2017 Sb., ze dne 6. prosince
2017 o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské
Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády
č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti
Terezín za památkové rezervace.
Úprava limitů pro zastavitelnost lokality byla dohodnuta v rámci dohodovacího řízení1, viz str. 4
záznamu č.j. 15141/SÚ/16 ze dne 12. 12. 2016 ve znění:
Cit.: ………Limity pro zastavitelnost lokality navazující na jižní straně na hlavní objekt lázní budou
upraveny tak, aby v tomto prostoru nevznikly přístavby k hlavnímu objektu, ani jiné solitérní
předimenzované stavby; toto území bude navrženo pouze pro drobné stavby typu altánu.
Na základě posouzení opakovaně upraveného návrhu ÚP Karlovy Vary lze konstatovat, že
požadavek dotčeného orgánu státní památkové péče KÚ odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu KK2 nebyl v plné míře do textu Výroku zapracován. K tomu
uvádíme, že již ve fázi připomínek k návrhu ÚP Karlovy Vary dotčený orgán státní památkové péče
ve svém stanovisku č.j. ORUP/1668/11/Vác, č.j. 5599/SÚ/16 ze dne 29. 6. 2016 konstatoval, že
navrhované plochy přestavby se přímo dotýkají objektu Alžbětiných lázní/Lázní V se Smetanovými
sady; kulturní památky, vedené v ÚSKP pod číslem rejstř. 10842/4-5035. KÚ KK dále uvedl, že
přitom kulturní památkou není jen lázeňský dům Lázně V., ale i plocha přilehlého parku Smetanovy
sady. Na základě této skutečnosti KÚ KK případnou přestavbu v území, dle původně nastavených
limitů, vyhodnotil jako nevhodnou, vedoucí k poškození kulturně historických hodnot památky, které
spočívají zejména v hmotově vyváženém a kompozičně uceleném komplexu lázeňských budov.
Dotčený orgán též konstatoval, že případnou realizací nových budov by mohla být převýšenou
přístavbou v jižní části narušena stávající kompozice lázeňského komplexu. Na základě výše
uvedeného byly z důvodu ochrany kulturních hodnot dotčeného území památkové rezervace v
rámci dohodovacího řízení k vypořádání stanoviska KÚ KK k návrhu ÚP Karlovy Vary upřesněny
výše uvedené podmínky stanovené pro pořízení US17, které opakovaně žádáme zapracovat do
části Výroku. Jsme toho názoru, že závěry uzavřené dohody, tj. právního dokumentu, mezi
dotčeným orgánem a pořizovatelem ÚPD je nutno v plném znění akceptovat.
ad) PLOCHY ZASTAVITELNÉ:
● Z06-BI-kv (US 24), str. 35, 87
• Z06-BI-kv (US 24) - lokalita nad ulicí Na Vyhlídce
Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI).
bez připomínek
Výrok:
Požadavek dotčeného orgánu byl splněn.
Odůvodnění:
Území vymezené pro zpracování US24 bylo zmenšeno o pozemek p. p. č. 1328/8, v k.ú. Karlovy
Vary, tak jak bylo dotčeným orgánem požadováno a dohodnuto v závěrech dohodovacího řízení,
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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viz č.j. 15141/SÚ/16 (spis. Zn. ORUP/1668/11/Vác) ze dne 12. 12. 2019, které proběhlo mezi
pořizovatelem ÚP Karlovy Vary a tehdy příslušným dotčeným orgánem státní památkové péče
odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského
kraje. Na nesplnění závěrů dohodovacího řízení Ministerstvo kultury poukázalo již ve svém
předchozím stanovisku č.j. MK 19100/2019 OPP ze dne 28. 2. 2019.
● Z07-XL-kv - Plochy specifické - lázeňské (XL), str. 83-89 – není zde jako požadovaná US
zařazeno
● Z08-XL3-kv - Plochy specifické - lázeňské (XL), str. 83-89 – není zde jako požadovaná US
zařazeno
Závěry dohodovacího řízení (str. 4):
Cit.: Ve stávajícím platném územním plánu, jsou obě zmiňované plochy řešeny jako rozvojová
území. Majitelé těchto lokalit mají zájem na jejich využití. Statutární město má zájem podpořit
uvedenou aktivitu a trvá na ponechání těchto rozvojových ploch v územním plánu.
Obě lokality budou mít v návrhu územního plánu stanovenu podmínku zpracování architektonické
studie zastavitelnosti, či území studie, ze které vyplynou či, která stanoví podmínky a limity pro
zástavbu s respektováním urbanistických a kulturních hodnot dotčeného prostoru a vyhodnotí
dopady navrhované stavby na panorama města.
Výrok:
Výše uvedené závěry dohodovacího řízení, viz č.j. 15141/SÚ/16 (spis. Zn. ORUP/1668/11/Vác)
ze dne 12. 12. 2019, které proběhlo mezi pořizovatelem ÚP Karlovy Vary a tehdy příslušným
dotčeným orgánem státní památkové péče odborem kultury, památkové péče, lázeňství a
cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, týkající se plochy Z07-XL-kv a plochy Z08XL-kv nebyly splněny. V návrhu původně zařazené územní studie US46 a US47 pro tyto obě
plochy byly nyní z předkládaného opakovaně upraveného návrhu vyloučeny.
Odůvodnění:
Ministerstvo kultury v rámci dohodovacího řízení vzalo na vědomí tu skutečnost, že plocha Z07XL-kv a plocha Z08-XL-kv jsou v dosud platném ÚP Karlovy Vary vedeny jako plochy rozvojové a
nelze je tak v rámci tvorby nového ÚP přehodnotit na plochy nezastavitelné. Vzhledem k této
skutečnosti bylo v rámci dotčenými stranami pro dvě lokality v dohodě potvrzeno následující, cit.:
…....... zpracování architektonické studie zastavitelnosti, či území studie, ze které vyplynou
či, která stanoví podmínky a limity pro zástavbu s respektováním urbanistických a
kulturních hodnot dotčeného prostoru a vyhodnotí dopady navrhované stavby na panorama
města. Znění dohody v tomto bodě není v nyní posuzované dokumentaci respektováno a
zohledněno. Na základě této skutečnosti trváme na jejím dodržování a respektování, jako na zcela
legitimním a oprávněném požadavku dotčeného orgánu.
● Z09-OV-kv (US 44)
Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV). Lokalita je dlouhodobě plánovaná pro
stavbu multifunkčního parkovacího domu, provozně náležejícího ke stávající městské galerii.
Ad 2c. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

• Z07-XL-kv - lokalita pod ulicí Pražskou
Pro uvedenou lokalitu byla zpracována Územní studie
Karlovy vary – ulice Na Milíři, apartmánový dům, která je
zaregistrována na Ústavu územního rozvoje (7/2018). Ke
zpracované projektové dokumentaci Apartmánový dům –
ulice Na Milíři, bylo již úřadem územního plánování
vydáno souhlasné závazné stanovisko. Návrh respektuje
podmínky platného územního plánu i Územní studie pro
prostorovou regulaci v historické části města Karlovy Vary.
• Z08-XL3-kv - lokalita v sousedství vily Minerva,
u lázeňského domu Švýcarský dvůr
Požadavek na zpracování studie bude doplněn dle
zaslaného textu

● Z09-OV-kv (US 44) - lokalita v sousedství galerie
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zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Ad Tabulka 54 Seznam podmínek stanovených pro prořízení ÚS strana 89 část US 44
Výrok:
Požadavek dotčeného orgánu, cituji: „S umístěním parkovacího domu na nábřeží J. Palacha
souhlasíme s tím, že parkovací dům může mít max. zapuštěné 1 PP a parkovací stání na povrchu
bez zastřešení. Z hlediska památkové péče je předložený záměr vícepodlažního parkovacího domu
nepřípustný“ byl v aktuální verzi návrhu ÚP splněn jen částečně. Podmínka US 44 postrádá
dohodnuté upřesňující podmínky. MK nesouhlasí a požaduje upřesnění a doplnění textu do nově
vložené tabulky 54 pod část US 44 ve výrokové části v tomto znění:
„……………… - Výška navrhovaných staveb musí vycházet z objemové formy a skladby • uvedený text bude doplněn do výrokové části
okolní zástavby, respektovat kulturní hodnoty lokality bez vytváření dalších pohledově se
uplatňujících dominant…………..“
Odůvodnění:
K výše uvedené zastavitelné ploše ● Z09-OV-kv (US 44) uvádíme, že stanovisko výkonného
orgánu k předchozím fázím návrhu ÚP s doporučením zahrnout plochy do podmínky zpracování
US prostorové vymezení zástavby bylo zapracováno nedostatečně. Pokud byla mezi dotčeným
orgánem a pořizovatelem ÚPD uzavřena dohoda, máme za to, že její závěry je nutno do ÚPD
promítnout. Jedná se o urbanisticky komplikované území, které je od roku 2018 součástí
památkové rezervace „Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou“ a také tak je třeba na něj
nahlížet.
Tuto novou skutečnost je třeba plně respektovat. Připomínáme, že v současné době má
předmětná lokalita status památkové rezervace, která byla prohlášena Nařízením vlády č. 430 ze
dne 6. prosince 2017 o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy
Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o
změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy
Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace. Odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve svém stanovisku č.j.
881/KR/16 ze dne 29. 6. 2016 k ploše již ve fázi připomínkování konceptu v aktuálně navrhovaném
rozsahu nesouhlasil a dohodl se na podmínkách US 44, které zajistí ošetření památkových zájmů
pro zástavbu území. Na toto stanovisko svým vyjádřením kontinuálně navázalo i svými
připomínkami MK. Dále upozorňujeme na fakt, že ve výkresu prostorového uspořádání a textové
části výroku je uvedena pro dotčenou lokalitu výška hřebene střecha 12,0 m a výška římsy 10,5 m,
podlažnost není uvedena. Dle našeho názoru je optimální maximální podlažnost 2 NP + podkroví a
výška hřebene tak, aby případná výška novostavby nepřesahovala výšku nedaleké městské
galerie. V případě realizace stavby, dle návrhem nastavených podmínek, by mohla novostavba
vytvářet novou vizuálně se uplatňující dominantu na úkor městské galerie, což je v rozporu s
památkovými zájmy v území.
ad) TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ
ad) 2.b2 soulad požadavky na ochranu urbanistických a architektonických hodnot, na Požadavek na úpravu textu se zamítá
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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ochranu kulturních hodnot a ochranu památek, str. 34
ad) Archeologická památková rezervace
Cit.: Na území historického jádra obce Tašovice byla v roce 1966 Výnosem MŠK čj. 16.316/66-V/2
zřízena státní archeologická rezervace Tašovice pod Id. č. 1966703.
Výnosem MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 byla archeologická lokalita Tašovice
prohlášena archeologickou památkovou rezervací pod Id. č. 1987701.
Výnosem MK ČSR ze dne 20. 9. 1989 byla archeologická lokalita Tašovice prohlášena
archeologickou památkovou rezervací pod Id. č. 1989045.
Výrok:
Ministerstvo kultury opakovaně uplatňuje požadavek na změnu znění výše uvedeného odstavce
popisujícího právní status památkově chráněného území následovně, viz níže:
Cit.: Na území obce Tašovice byla Výnosem MŠK čj. 16.316/66-V/2 o zřízení archeologické
památkové rezervace „Tašovice“, obec Doubí, okres Karlovy Vary ze dne 28. 4. 1966 zřízena
archeologická památková rezervace. Tento výnos byl doplněn/revidován 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. Tento výnos nabyl právní moci 29. 12. 1987.
Číslo rejstříku ÚSKP: 1017.
Odůvodnění:
Jedná se o materiál, revizi textu Výroku nyní předkládaného návrhu ÚP Karlovy Vary, poskytnutý
pracovníky ÚSKP pro potřeby zpracovávané ÚP Karlovy Vary ke dni 25. 2. 2019, ze kterého zcela
jasně vyplývá právní postavení archeologické lokality k danému dni.
Uvádění právních stavů (předchozích, či zaniklých) považujeme za nadbytečné, pro uživatele
ÚPD může být až matoucí. Pozn.: v případě NKP není též uváděno, že jsou zároveň kulturními
památkami.
ad) Území s archeologickými nálezy, str. 34
Výrok:
Ministerstvo kultury opakovaně trvá v části Odůvodnění na zapravování povinnosti vyplývající
z § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči. („Má-li se provádět stavební činnost na území s
archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum).
Odůvodnění:
Jedná se o jednu z informaci o limitech rozvoje území, kterou je nutno v části „Odůvodnění“ ÚPD
uvádět, neboť v grafické části „Odůvodnění“, tj. Koordinačním výkrese mohou být vyznačena pouze
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Uvedené znění v textové části územního plánu je
z pohledu územně plánovací dokumentace zcela
postačující a vypovídající.
Nepovažujeme předložené znění za více vypovídající o
Archeologické památkové rezervaci Tašovice.

Připomínka, požadavek se zamítá
Další uvedený požadavek je nad podrobnost územního
plánu.
Z územního plánu vyplývají podmínky ať už pro způsob
zástavby dané lokality, funkční využití území, prostorové
regulativy, o kterých je také následně pro každou stavbu
investor či stavebník po předložení dokumentace informován. Všechny limity, které byly úřadu územního plánování
poskytnuty i od ministerstva kultury do územně analytických podkladů jsou součástí návrhu územního plánu.
Územně plánovací dokumentace neukládá investorovi,
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území s archeologickými nálezy známá a doložená, t.j. evidovaná v SAS.
stavebníkovi povinnosti, které jsou součástí následujícího
Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu ÚP Karlovy stavebního řízení, tyto požadavky se objevují po předloVary ve fázi opakovaného veřejného projednání žádné další zásadní připomínky a požadavky.
žení projektové dokumentace ve stavebním řízení.
9.

Ministerstvo obrany sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů
a státního odborového dozoru
Tychonova 1,
160 01Praha 6

123226/2021-1150-OÚZ-PHA
ze dne 3.5.2021
doručeno dne 3.5.2021
č.j. 5629/SÚ/21

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Návrh územního plánu Karlovy Vary – opakované veřejné projednání K čj. 3675/SÚ/21
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, sekce nakládání s majetkem
Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování
obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákonů"), jako
věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem
ministra obrany č. 39/2011- Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a
stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4
odst. 2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko,
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva
obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující
textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z
hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

požadavky se zamítají

Uvedený požadavek je nad podrobnost územního plánu.
Z územního plánu vyplývají podmínky ať už pro způsob
zástavby dané lokality, funkční využití území, prostorové
regulativy, o kterých je také následně pro každou stavbu
investor či stavebník po předložení dokumentace
informován. Všechny limity, které byly úřadu územního
plánování poskytnuty do územně analytických podkladů
jsou součástí návrhu územního plánu.
Územně plánovací dokumentace neukládá investorovi,
stavebníkovi povinnosti, které jsou součástí následujícího
stavebního řízení, tyto požadavky se objevují po
předložení projektové dokumentace ve stavebním řízení
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Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany
ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice
dotčeného orgánu.
Ministerstvo obrany souhlasí s částmi řešení, které byly od původního veřejného projednání
změněny. Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
Ministerstvo obrany žádá pořizovatele o vypořádání uplatněné připomínky ve smyslu
dopracování vymezených území Ministerstva obrany do příslušných částí ÚPD. Jedná se o
deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části Odůvodnění, která je
uplatněna ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje
urbanistickou koncepci předložené ÚPD obce.
10. Ministerstvo průmyslu
a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
MPO 315826/2021
ze dne 3.5.2021,
doručeno dne 4.5.2021
č.j.: 5721SÚ/21

Věc: Návrh Územního plánu Karlovy Vary – opakované veřejné projednání
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vydáváme k předloženému návrhu následující stanovisko pro plochy vymezované ve střetu
s výhradními ložisky:
k.ú. Počerny, výhradní ložisko Počerny – Marta – Epiag – povrh, č. ložiska 3 198 701, organizací
pověřenou ochranou a evidencí ložiska je Sedlecký kaolin a.s.
plocha Z03-BV-pc: souhlas s předloženým řešením. Navrhuje se uvedení plochy do souladu
se skutečným stavem, plocha pro bydlení v platném ÚP (nyní nepatrně rozšířená) s řadou již
realizovaných objektů
plochy Z14-SV-pc a Z15-SV-pc: souhlas s předloženým řešením. Plochy pro 1. veřejné
projednání vymezené jako rezervy se nově navrhují jako funkční. Plochy ve střední, částečně
zastavěné části ložiska. Bloky zásob vázané v intravilánu obce, není předpoklad jejich využití.
V platném ÚP je vymezena plocha Z14 pro bydlení ve stejném rozsahu, na části plochy Z15
navržená zahrádková osada.
k.ú. Sedlec, výhradní ložisko Rybáře – Čankovská – hlubina, č. ložiska 3 149 800, organizací
pověřenou ochranou a evidencí ložiska je Česká geologická služba.
plocha Z08-BH-sl: souhlas s předloženým řešením. Plocha pro 1. veřejné projednání
vymezená jako rezerva se nově navrhuje jako funkční. Plocha oddělená železnicí ve východní
části ložiska s problematickým využitím pro těžbu, v platném ÚP jako plocha bydlení, vydáno
územní rozhodnutí a stavební povolení pro obytný soubor Karlovy Vary – Sedlecká ulice.
k.ú. Rosnice, výhradní ložisko Sedlec – Čankovská – hlubina, č. ložiska 3 174 302, organizací
pověřenou ochranou a evidencí ložiska je Česká geologická služba.

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Vyhodnocení:
k.ú. Počerny – plochy Z03-BV-pc, Z14-SV-pc a Z15SV-pc – souhlas s předloženým řešením
k.ú. Sedlec – Z08-BH-sl – souhlas s předloženým
řešením
k.ú. Rosnice – Z02-SV-rs – souhlas s předloženým
řešením
k.ú. Rybáře a k.ú. Sedlec – Z11-VD-rb – souhlas s
předloženým řešením
k.ú. Sedlec – plocha VD – souhlas s předloženým
řešením
Pořizovatel bere na vědomí, že v případě umístění staveb
v chráněných ložiskových územích je nezbytné
postupovat podle ustanovení § 18 a 19 horního zákona.
Pořizovatel bere na vědomí, že níže projednávané lokality
se nacházejí mimo plochy chráněných ložiskových území
- k.ú. Karlovy Vary a Olšová vrata CD 01, k.ú. Karlovy
Vary P07-SL-kv, k.ú. Olšová vrata RH, k.ú. Doubí Z10-BIdb, k.ú. Stará role Z11-BI-sr, k.ú. Rybáře Z13-SM-rb a
k.ú. Tuhnice LS.
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plocha Z02-SV-rs: souhlas s předloženým řešením. Plocha pro 1. veřejné projednání
vymezená pro bydlení v chráněném ložiskovém území Sedlec u Karlových Varů na okraji
výhradního ložiska je nyní částečně vymezena v souladu se skutečným stavem jako
stabilizovaná a částečně jako návrhová plocha mimo chráněné ložiskové území.
Nebilancované ložisko Čankov a neschválený prognózní zdroj Čankov – Rosnice dotčené
návrhovou plochou nejsou územními limity.
k.ú. Rybáře a k.ú. Sedlec, výhradní ložisko Bohatice – Bohemie – jih, č. ložiska 3 117 400,
organizací pověřenou ochranou a evidencí ložiska je Sedlecký kaolin a.s.
plocha Z11-VD-rb: souhlas s předloženým řešením. Zastavitelná plocha vymezena podél
vnější hranice chráněného ložiskového území Bohemie – jih, včetně plochy funkčního prvku
ÚSES.
k.ú. Sedlec, výhradní ložisko Sedlec – Čankovská – hlubina, č. ložiska 3 174 302, organizací
pověřenou ochranou a evidencí ložiska je Česká geologická služba.
plocha VS: souhlas s předloženým řešením. Zastavěné území, uvedení plochy do souladu se
skutečným stavem.
V případech umístění staveb v chráněných ložiskových územích je nezbytné postupovat podle
ustanovení § 18 a 19 horního zákona. Další nově projednávané lokality v k.ú. Karlovy Vary
a Olšová vrata CD 01, k.ú. Karlovy Vary P07-SL-kv, k.ú. Olšová vrata RH, k.ú. Doubí Z10-BI-db,
k.ú. Stará role Z11-BI-sr, k.ú. Rybáře Z13-SM-rb a k.ú. Tuhnice LS leží mimo plochy chráněných
ložiskových území.
-

11. Ministerstvo vnitra ČR
odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21 Praha 4
č.j. MV-73689-17/OSM-2016
ze dne 30.4.2021
doručeno dne 3.5.2021
č.j. 5535/SÚ/21

12. Ministerstvo zdravotnictví –
ČIL
Palackého nám. 375/4,
128 01 Praha 2

Vyjádření k návrhu Územního plánu Karlovy Vary
k spis. zn.: ORUP/1668/11/Vác ze dne 25. 3. 2021
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k návrhu Územního plánu Karlovy Vary
nemáme připomínky z hlediska sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení), pokud
bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů Ministerstva vnitra ČR z hlediska výšky budoucí
zástavby. Informace o zájmovém území je obsahem datové báze územně analytických podkladů.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do perimetru RRL spoje Ministerstva vnitra ČR (Fresnelova zóna), požadujeme, aby
nejpozději v rámci příslušného správního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR.
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou
3, Praha 7, PSČ 170 34.
STANOVISKO

Vyhodnocení:
Uvedený požadavek je nad podrobnost územního plánu.
Z územního plánu vyplývají podmínky ať už pro způsob
zástavby dané lokality, funkční využití území, prostorové
regulativy, o kterých je také následně pro každou stavbu
investor či stavebník po předložení dokumentace
informován.
Data, která byla poskytovatelem doručena, jsou součástí
územně analytických podkladů a současně tedy i územně
plánovací dokumentace – Územního plánu Karlovy Vary.
Územně plánovací dokumentace neukládá investorovi,
stavebníkovi povinnosti, které jsou součástí následujícího
stavebního řízení, tyto požadavky se objevují po
předložení projektové dokumentace ve stavebním řízení
Vyhodnocení

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „ministerstvo“), jako součást
Ministerstva zdravotnictví podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minister-
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č.j. MZDR 13793/2021-2/OZP-ČIL-L
ze dne 6.5.2021,
doručeno dne 6.5.2021
č.j. 5974/SÚ/21

stev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozd. předpisů, a jako dotčený orgán podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „lázeňský zákon“), na základě oznámení č.j. 3675/SÚ/21 spis. zn. ORUP/1668/11/Vác ze
dne 25. 3. 2021, o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Karl. Vary
včetně vyhodnocení jeho na udržitelný rozvoj území dne 29. 4. 2021, obsahujícího výzvu dotčeným
orgánům k uplatnění stanoviska, které ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), zaslal Ministerstvu dne 26. 3. 2021 datovou schránkou úřad územního plánování
a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary, vydává ve
smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko, kterým
SOUHLASÍ
s návrhem Územního plánu Karlovy Vary
upraveným pro opakované veřejné projednání, jehož dokumentace byla zveřejněna na webových
stránkách Magistrátu města Karlovy Vary a byla použita jako podklad pro vydání tohoto stanoviska,
za předpokladu splnění následujících podmínek určených v souladu s ustanovením § 38
lázeňského zákona k ochraně zájmů stanovených tímto zákonem:

Uvedený požadavek je nad podrobnost územního plánu.
Z územního plánu vyplývají podmínky ať už pro způsob
zástavby dané lokality, funkční využití území, prostorové
regulativy, o kterých je také následně pro každou stavbu
Ve výrokové části v kapitole 1e.7 se uvádí: „Pro zasahující dopravní stavby vycházející ze ZÚR A1 investor či stavebník po předložení dokumentace
do ložisek nerostných surovin platí, že má před zahájením těchto staveb přednost těžba informován.
nejcennějších ložisek. Po vytěžení ložisek lze realizovat dopravní stavbu.“ Pokud se však takové
ložisko nerostných surovin nachází v ochranném pásmu II. stupně II A nebo v ochranném pásmu Podmínka zákazu těžby v ochranném pásmu II. stupně
vyššího stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, požaduje Ministerstvo, II A nebo v ochranném pásmu vyššího stupně přírodních
aby byl zohledněn zákaz těžby ložiska vyplývající z odst. 4 bod 1 písm. a) Usnesení vlády č. 257 ze léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, požaduje
dne 20. 7. 1966, kterým byla tato ochranná pásma stanovena a který stanoví, že v tomto Ministerstvo, aby byl zohledněn zákaz těžby ložiska
vyplývající z odst. 4 bod 1 písm. a) Usnesení vlády č. 257
ochranném pásmu je zakázáno provádět práce podléhající hornímu zákonu.
ze dne 20. 7. 1966, kterým byla tato ochranná pásma
Odůvodnění
stanovena a který stanoví, že v tomto ochranném pásmu
Požadavky ministerstva k návrhu pro veřejné projednání č.j. MZDR 1860/2019-3/OZP-ČIL-L ze dne
je zakázáno provádět práce podléhající hornímu zákonu.
6. března 2019 byly v zásadě splněny. Odůvodnění výše uvedeného podmiňujícího požadavku
vyplývá ze zákonných opatření a je uvedeno v textu požadavku.
13. Ministerstvo životního
prostředí, odb. výkonu
státní správy IV
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem
č.j.: MZP/2021/530/675
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/530/84

Stanovisko k opakovanému řízení o návrhu ÚP Karlovy Vary a vyhodnocení vlivů ÚP Karlovy
Vary na udržitelný rozvoj území
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 26.3.2021 od Magistrátu města Karlovy Vary (v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu) oznámení o opakovaném řízení o návrhu ÚP Karlovy Vary a vyhodnocení vlivů ÚP
Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území s žádostí o stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 52 odst. 3 stavebního zák. č.
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ze dne 4.5.2021
doručeno dne 5.5.2021
č.j. 5727/SÚ/21

14. Obvodní báňský úřad
pro území Karlovarského
kraje
Boženy Němcové 1932
356 01 Sokolov
SBS/04653/2021/OBÚ-08
ze dne 3.2.2021,
doručeno dne 8.2.2021
č.j. 1580/SÚ/21

183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí,
které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1
horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o geologických pracích.
K výše uvedenému návrhu zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt CHLÚ: Otovice
č. 11610000, Stará Role č. 11710100, Bohemie-jih č. 11740000, Rybáře č. 14980000, Sedlec u
Karlových Var č. 17430100, Sedlec u Karlových Var I. č. 17430200, Počerny č. 19870100, Jimlíkov
I. č. 22500001, Jimlíkov č. 22500002, Tašovice č. 23250000, poddolovaných území: Jenišov
č. 472, Počerny č. 476, Dvory-staré Karlovy Vary č. 477, Stará Role č. 478, Nová Role č. 484,
Tašovice č. 508, Otovice-Katzenholz č. 518, Sedlec-K. Vary č. 533, Čankov č. 545, Sadov č. 589,
Dlouhé u Karlových Var č. 4972, výhradních ložisek: Otovice-Katzenholz č. 3116100, Stará Role
č. 3117101, Bohatice-Bohemie-jih č. 3117400, Rybáře-Čankovská-hlubina č. 3149800, RybářeČankovská-povrch č. 3149801, Sedlec-Čankovská-povrch č. 3174301, Sedlec-Čankovská-hlubina
č. 3174302, Počerny-Marta-Epiag-povrch č. 3198701, Počerny-Marta-Epiag-hlubina č. 3198702,
Jimlíkov-sever č. 3225000, Dvory-Jenišov č. 3232300, Tašovice 1 č. 3232500, Tašovice 2
č. 3232600, dobývacího prostoru těženého: Otovice č. 60285, dobývacího prostoru netěženého: Sedlec č. 60032 a sesuvů: Sedlec č. 1249, č. 1250, č. 5658, Karlovy Vary-Bohatice č. 5913,
Stará Role č. 6338, Doubí č. 7070 (viz. www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – údaje o území).
Ministerstvo současně sděluje, že toto stanovisko nenahrazuje ostatní správní akty ministerstva, stejně jako ostatních dotčených orgánů státní správy, vydávané dle příslušných právních předpisů
Stanovisko k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Karlovy Vary

Uvedené limity jsou v návrhu územního plánu respek
továny a zobrazeny jak v grafické tak v textové části

Bez připomínek - souhlasné stanovisko

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 8. 1. 2021 Vaše oznámení o konání výše uvedeného jednání dne 11. 2. 2021. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), uplatňují Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady stanoviska
k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací
dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a
předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí České
republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, která jsou z
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, jako dotčený orgán dle ustanovení § 15
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odst. 2 horního zákona, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),
souhlasné stanovisko
k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Karlovy Vary dle § 52 a 53
stavebního zákona.
ODŮVODNĚNÍ
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil upravený návrh
Územního plánu Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona z hlediska
ochrany a využití nerostného bohatství. Ve správním území města se nachází více výhradních
ložisek nerostů, využití navržených ploch, které jsou s nimi ve střetu, je v odůvodnění podmíněno
odpisem zásob ložisek. U dopravních staveb je uvedena před zahájením těchto staveb přednost
těžby nejcennějších ložisek. V území navíc převažuje ochrana lázeňských pramenů nad ochranou
nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.
15. Správa CHKO Slavkovský les
VYJÁDŘENÍ K ÚPRAVĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KARLOVY VARY PO VEŘEJNÉM
- Bez připomínek
regionální pracoviště
PROJEDNÁNÍ
Závodu míru 725/16,
Dne 12. 10. 2020 jsme od Vás obdrželi výzvu, vyžádání stanoviska (č.j. 12703/SÚ/20) ke změnám
360 17 Karlovy Vary
v územním plánu města Karlovy Vary (dále jen „ÚPKV“) po veřejném projednání.
č.j.: SR/0493/SL/2019-10
ze dne 27.11.2020
doručeno dne 2.12.2020
č.j. 152157/SÚ/20

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les (dále
jen „Agentura“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, který vykonává tuto
ochranu, mimo jiné, spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení dle § 2, odst. 2
písm. a) a písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn
(dále jen „zákon“) podle § 12, odst. 1 zákona vydává v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 ve
spojení s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 225/2017 Sb., stavební zákon, toto vyjádření:
Agentura nemá připomínky k navrženým změnám ÚPKV dle grafické přílohy a popisu přiložené
k výzvě a to k plochám, které se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. K
vyjádření mimo toto území není Agentura místně a věcně příslušná.

16. Státní energetická inspekce
Územní inspektorát
pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Rejskova 3,
326 00 Plzeň 26
č.j.: SEI-10061/2021/32.101
spis. zn. 1767/2021
ze dne 5.5.2021
doručeno dne 6.5.2021
č.j. 5835/SÚ/21

- Bez připomínek
Stanovisko k návrhu územního plánu statutárního města Karlovy Vary
S odvoláním na oznámení úřadu územního plánování a stavebního úřadu o zahájení opakovaného
řízení o návrhu Územního plánu Karlovy Vary ze dne 25. 3. 2021 vydává Územní inspektorát pro
Plzeňský a Karlovarský kraj Státní energetické inspekce, jako dotčený orgán příslušný dle
ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), následující stanovisko:
Na základě níže uvedeného odůvodnění s o u h l a s í m e s návrhem Územního plánu Karlovy
Vary.
Návrh územního plánu statutárního města Karlovy Vary je v souladu s Územní energetickou
koncepcí Karlovarského kraje ze dne 21. 6. 2018 zpracovanou podle § 4 zákona. Návrh územního
plánu vymezuje na území města Karlových Varů v areálu stávající Karlovarské teplárenské, a.s., v
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17. Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48
360 06 Karlovy Vary, Dvory
SPÚ 037399/2021/129/Kal
ze dne 4.2.2021,
doručeno dne 9.2.2021
č.j. 1628/SÚ/21

k. ú. Bohatice, plochu pro nový zdroj tepelné energie (o předpokládaném výkonu do 110 MWt),
který podle odůvodnění územního plánu musí splňovat podmínky pro zařazení SZTE do kategorie
účinné soustavy zásobování tepelnou energií podle § 2 písm. v) zákona č. 165/2012 Sb. nebo
alespoň vykazovat kladnou hodnotu úspory primární energie.
Zároveň tento návrh není v rozporu s dalšími zájmy chráněnými zákonem
Stanovisko k zahájení opakovaného řízení o Návrhu Územního plánu Karlovy Vary
a vyhodnocení vlivu Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary (dále
jen "pozemkový úřad"), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle z. č. 503/2012 Sb., o
Stát-ním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zák.
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zák. č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon č. 139/2002 Sb.") a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozd. předpisů, posoudil v opakovaném veřejném projednání návrh Územního plánu K.Vary a vyhodnocení vlivů Územního plánu K.Vary na udržitelný rozvoj území.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č. 139/2002 Sb. vydává Státní
pozemkový úřad ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: Státní pozemkový úřad
v opakovaném veřejném projednání s návrhem Územního plánu Karlovy Vary a vyhodnocením
vlivů Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území souhlasí.
Odůvodnění: Pozemkový úřad vede řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Počerny,
avšak v současné době jsou práce na pozemkových úpravách v k.ú. Počerny přerušeny.
V katastrálním území Doubí a katastrálním území Tašovice již byly komplexní pozemkové úpravy
ukončeny a jejich výsledky byly zavedeny do katastru nemovitostí.
Státní pozemkový úřad, oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice k návrhu
Územního plánu Karlovy Vary a vyhodnocení vlivů Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný
rozvoj území sděluje, že se v k.ú. Tašovice na pozemcích p.č. 461, 472, 439 a 78/5 nachází stavba
vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v majetku státu a příslušnosti hospodařit
Státního pozemkového úřadu – viz situace, které je dotčeno navrhovanou komerční plochou ZO6OK-ts a plochou zeleně – ochranné a izolační KO1-ZO-ts. Bez majetkoprávního vypořádání nebude
možno plochy pro navrhovanou aktivitu využít. Jedná se o HOZ vybudované v rámci stavby
Tašovice, celkové délky 1504 m s tím, že v délce 716 m se jedná o otevřený kanál a v délce 788 m
o zakrytý (trubní). HOZ je evidováno v majetku SPÚ pod ID 3040000061-11201000. Podél HOZ se
nachází vodní dílo – podrobné odvodňovací zařízení (POZ), které je součástí pozemků.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, oddělení správy majetku, který je příslušný hospodařit s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky zapsanými na LV
10002, dle z.č. 503/2012 Sb., v platném znění, nemá k návrhu Územního plánu Karlovy Vary a
vyhodnocení vlivů Územního plánu K.Vary na udržitelný rozvoj území, žádné podněty a připomínky.
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Vyhodnocení - souhlasné stanovisko

Konstatování – uvedený vodní prvek – hlavní odvodňovací
zařízení je návrhu územního plánu zobrazen;
Pozemek parc. č. 461, je součástí lokality Z06-OK-ts;. Pro
tuto plochu je návrhu ÚPKV stanovena podmínka
zpracování územní studie ÚS37. Do podmínek, které jsou
již uvedeny pro studii bude doplněna podmínka
respektovat stávající vodní koridor.
Další podmínky týkající se majetkoprávního vypořádání
této plochy jsou nad podrobnost územního plánu.
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18. Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48
360 06 Karlovy Vary, Dvory
SPÚ 126268/2021/129/Kal
ze dne 13.4.2021,
doručeno dne 19.4.2021
č.j. 4788/SÚ/21

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary (dále
Vyhodnocení
jen "pozemkový úřad"), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c)
zák.č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zák.č.229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon č. 139/2002 Sb.") a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozd. předpisů, posoudil v opakovaném veřejném projednání návrh Územního plánu K.Vary a vyhodnocení vlivů Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky z. č. 139/2002 Sb. vydává Státní pozemkový úřad ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozd. předpisů, toto stanovisko: Státní pozemkový úřad v opakovaném veřejném
projednání s návrhem Územního plánu Karlovy Vary a vyhodnocením vlivů Územního plánu
Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území souhlasí.
Odůvodnění: Pozemkový úřad vede řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Počerny,
avšak v současné době jsou práce na pozemkových úpravách v k.ú. Počerny přerušeny. V katastrálním území Doubí a katastrálním území Tašovice již byly komplexní pozemkové úpravy ukončeny a jejich výsledky byly zavedeny do katastru nemovitostí.
Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl z titulu vlastníka technické
infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) sděluje, že v zájmovém území územního
plánu dle zadání Návrhu územního plánu Karlovy Vary obce Karlovy Vary ( k.ú. Karlovy Vary,
Tuhnice, Dvory, Rybáře, Bohatice, Drahovice, Olšová Vrata, Cihelny, Doubí u Karlových Var, Tašovice, Počerny, Stará Role, Rosnice u Staré Role, Sedlec u Karlových Var a Čankov) se nachází
stavby vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti
hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ), umístěné dle vyznačení v přiložené situaci.
Jedná se o tyto stavby HOZ:
V návrhu územního plánu KV jsou zobrazena všechna
data, tak, jak nám byla poskytnuta poskytovatelem těchto
jevů.

Tyto stavby vodních děl HOZ jsou v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s § 56
odst. 6 zák. č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozd. předpisů a § 4 odst.2 zák. č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů.
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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Na uvedených vodních dílech je zajišťována běžná údržba (např. odstranění splavené ornice, seče- Uvedené požadavky jsou nad podrobnost územního plánu
ní porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ).
HOZ, které jsou součástí zastavitelných ploch budou
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubních úseků HOZ nezas- v další, navazující podrobnější dokumentaci respektovány.
stavěný manipulační pruh o šířce 4 m od osy potrubí na obě strany, u otevřených úseků HOZ neza- Pokud je pro uvedené dotčené plochy stanovena
stavěný manipulační pruh o šířce 3,5 m na obou stranách (měřeno od vrchní hrany). Do HOZ podmínka zpracování studie, bude v zadání pro územně
Do
nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb okolo plánovací podklad na tento jev upozorněno.
podmínek, které jsou již uvedeny pro studii bude doplněna
otevřené HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti 1 m od vrchní hrany.
podmínka respektovat stávající vodní koridor. Jedná se
Z výše uvedených důvodů požadujeme zakreslení HOZ do koordinačního výkresu územního
pouze o území v k.ú. Tašovice. Ostatní plochy, které jsou
plánu samostatně jako technická infrastruktura. Pro bližší informace o HOZ je možné
dotčené HOZ jsou nezastavitelné.
kontaktovat zástupce SPÚ odbor vodohospodářských staveb Ing. Markétu Pejzlovou, email
m.peizlovasoucr.cz
Dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území nachází také stavby vodního díla - podrobné V návrhu územního plánu KV jsou zobrazena všechna
odvodňovací zařízení (POZ) - drenážní síť, které jsou však příslušenstvím jednotlivých pozemků. data, tak, jak nám byla poskytnuta poskytovatelem těchto
Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti jsou neaktualizovanými jevů.
historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map
1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90.
letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data
odpovídat sku-tečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou zobrazeny v LPIS
ve vrstvě LPIS/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv - detail/Meliorace a také na Portálu farmáře
http://eagri.cz/public/app/Ipisext/Ipis/verejny2/plgis/ Informace o POZ doporučujeme uvést v textové i grafické části územního plánu jako plochy meliorací odvodněné plochy.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, oddělení správy
majetku, který je příslušný hospodařit s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky zapsanými na
LV 10002, dle zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění, nemá k návrhu Územního plánu
Karlovy Vary a vyhodnocení vlivů Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území,
žádné podněty a připomínky.
V příloze je situace k. ú. Tašovice, Stará Role a Rosnice u Staré Role se zakreslenými HOZ
(otevřené kanály=červené čáry, trubní kanály=modré čáry) a POZ = světle červené plochy s rokem
pořízení.
19. Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

20. Krajská veterinární správa
pro Karlovarský kraj

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

21. Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor kultury,
památkové péče, lázeňství

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny
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a cestovního ruchu
22. Magistrát města Karlovy
Vary, odbor dopravy

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

23. Magistrát města Karlovy Vary, stanovisko bylo vyžádáno
ÚÚPaSÚ - vodoprávní úřad

připomínky nebyly uplatněny

24. Magistrát města Karlovy
Vary, odd. památkové péče

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

25. Ministerstvo zdravotnictví

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

26. Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

Nadřízený orgán
27. Krajský úřad Karlovarského
kraje - odbor regionálního
rozvoje
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary
č.j.: KK/786/RR/21
ze dne 6.5.2021
doručeno dne 6.5.2021
č.j.5837/SÚ/21

Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 52 odst. 3 stavebního
Vyhodnocení
zákona v návaznosti na § 53 odst. 2 stavebního zákona – návrh Územního plánu Karlovy
Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), obdržel
dne 26. 3. 2021 veřejnou vyhlášku, kterou se oznamuje konání opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního plánu Karlovy Vary (dále jen „ÚP“) a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný
rozvoj území (dále jen „URÚ“).
ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizuje Magistrát
města Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“).
Záměr na pořízení ÚP byl schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 11. 3. 2008. Zadání
ÚP bylo Zastupitelstvem města Karlovy Vary schváleno dne 6. 9. 2011. Koncept ÚP byl zpracován
v srpnu 2012 a projednán dne 6. 12. 2012, jeho projednání nebylo dokončeno. Pokyny pro
zpracování návrhu ÚP byly Zastupitelstvem města Karlovy Vary schváleny dne 23. 6. 2015. Návrh
ÚP zpracovala společnost AF-CITYPLAN, s.r.o., v únoru 2016 (textová část návrhu ÚP zpracována
v květnu 2016). Vedoucím projektantem je Ing. Ondřej Kyp, autorizovaný inženýr. Na návrhu ÚP se
dále podílela skupina autorizovaných architektů: Ing. arch. Ladislav Komrska, Ing. arch. Jan
Buchar, Ing. arch. Petr Martínek, Ing. arch. Oleg Haman a Ing. arch. Petr Housa (dále jen
„zpracovatelé“). Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 31. 5. 2016. Vyhodnocení vlivů
návrhu ÚP na URÚ bylo zpracováno v květnu 2017 společností AF-CITYPLAN, s.r.o., a projednáno
dne 29. 6. 2017 na společném jednání jako pokračování společného jednání o návrhu ÚP. Veřejné
projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP, zpracovaného v říjnu 2018, a URÚ proběhlo
dne 26. 2. 2019. Na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu ÚP a
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pořizovatel v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona oznámil opakované veřejné projednání
upraveného návrhu ÚP, zpracovaného v prosinci 2020 společností AFRY CZ, s.r.o., které se
konalo distanční formou dne 29. 4. 2021. Distanční forma opakovaného veřejného projednání byla
pořizovatelem zvolena z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán
územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 52 odst. 3
stavebního zákona vydává k částem řešení návrhu ÚP, které byly od veřejného projednání
změněny, stanovisko:
1/ Posouzení souladu částí řešení upraveného návrhu ÚP, které byly od veřejného projednání
změněny, z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy:
Části řešení upraveného návrhu ÚP, které byly od veřejného projednání změněny, nekolidují
s územně plánovací dokumentací sousedních obcí.
2/ Posouzení souladu částí řešení upraveného návrhu ÚP, které byly od veřejného projednání
změněny, s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „PÚR ČR“):
Z PÚR ČR pro správní území města Karlovy Vary vyplývá následující:
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území,
- vymezení rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary,
- vymezení koridoru konvenční železniční dopravy ŽD3 Karlovy Vary – Ostrov,
- vymezení koridoru kapacitní silnice D6 v úseku Nové Strašecí – Karlovy Vary,
- vymezení plochy letiště L2 Karlovy Vary s úkolem pro územní plánování řešit napojení
letiště na další druhy dopravy a v závislosti na potřebách rozvoje letiště Karlovy Vary řešit
územní rozvoj dotčených obcí.
Části řešení upraveného návrhu ÚP, které byly od veřejného projednání změněny, nejsou
v rozporu s PÚR ČR.
3/ Posouzení souladu částí řešení upraveného návrhu ÚP, které byly od veřejného projednání
změněny, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje
Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „ZÚR KK“):
Ze ZÚR KK pro správní území města Karlovy Vary vyplývá následující:
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
- vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB12 Karlovy Vary, jako zpřesnění
vymezení rozvojové oblasti OB12 vymezené v PÚR ČR,
- vymezení koridorů silniční dopravy mezinárodního a republikového významu:
o D01 – D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov),
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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D02 – D6 Olšová Vrata – Karlovy Vary,
D81 – kapacitní silnice, úsek Jenišov – silnice I/13 (obchvat Karlových Varů),
D82 – kapacitní silnice, úsek propojení silnice I/13 – silnice I/6 (obchvat
Karlových Varů),
- vymezení koridorů silniční dopravy nadmístního významu:
o D43 – III/22129 Otovice, přeložka,
o D45 – II/220 Karlovy Vary, přeložka,
o D68 – Žalmanov – Andělská Hora, přeložka,
o D84 – silniční napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary,
- vymezení koridorů železniční dopravy mezinárodního a republikového významu:
o D105 – optimalizace trati č. 140 v úseku Karlovy Vary – Ostrov,
- vymezení koridorů železniční dopravy nadmístního významu:
o D101 – propojení tratí č. 149 a č. 140 (Tuhnická spojka) – Karlovy Vary, západ
o D102 – propojení tratí č. 149 a č. 140 (Bohatická spojka) – Karlovy Vary,
východ,
- vymezení plochy letecké dopravy mezinárodního a republikového významu:
o D200 – rozšíření letiště Karlovy Vary,
- vymezení koridorů nemotorové dopravy nadmístního významu:
o D302 – cyklostezka Ohře, úsek Dalovice – Šemnice,
o D303 – cyklostezka Ohře, úsek Karlovy Vary, Doubský most – Karlovy Vary,
Dvorský most,
- vymezení ploch a koridorů ÚSES:
o nadregionální – NC73, NK41(MB), NK41(V), NK46(MB),
o regionální – RC1159, RC1680, RC1682, RC376, RK20008,
- vymezení veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury: D01, D02, D81, D82, D43,
D45, D68, D84, D105, D101, D102, D200, D302 a D303,
- vymezení oblasti vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska (B) s vlastní krajinou
Karlovarsko – sever (B.4), Karlovy Vary (B.5) a Údolí Ohře (B.6),
- vymezení oblasti vlastních krajin Slavkovského lesa a Doupovských hor (C) s vlastní
krajinou Karlovarsko - jih (C.1) a Slavkovský les - východ (C.2),
- vytvoření územních podmínek včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany
na území obce Karlovy Vary,
Části řešení upraveného návrhu ÚP, které byly od veřejného projednání změněny, nejsou
v rozporu se ZÚR KK.
o
o
o

Připomínky na závěr uplatněné na základě § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním dozoru
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ve věcech územního plánování:
1/ Pod Tabulkou 6 textové části upraveného návrhu ÚP požadujeme opravit správný odkaz na Textová část bude podle zaslaných připomínek upravena
kapitolu věnující se podmínkám využití území v překryvných koridorech dopravní infrastruktury –
správně kap. 1f.2.5.
2/ ÚP bude dle § 20a odst. 1 stavebního zákona vyhotoven rovněž v elektronické verzi ve strojově
čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě. Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona
se územní plán poskytuje krajskému úřadu rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu
včetně prostorových dat ve vektorové formě. V souvislosti s tím odkazujeme na metodickou
informaci krajského úřadu „Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání územně
plánovací dokumentace, její změny, úplného znění a územní studie Krajskému úřadu
Karlovarského kraje“, která upravuje rozsah, formu a způsob předání dokumentace krajskému
úřadu.
Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem:
http://www.krkarlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/20_06_01_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUK
K.pdf nebo cesta na tutéž stránku: www.kr-karlovarsky.cz → Rozvoj regionu a územní plánování
→ Územní plánování → Metodické informace, porady a semináře.
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Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
OPRÁVNĚNÝ INVESTOR
organizace
číslo jednací
datum doručení
evid. pod č.j.
1. Povodí Ohře, s.p.
Bezručova 4219,
430 03 Chomutov
POH/00962/2021-2/032100
ze dne 12.1.2021,
doručeno dne 13.1.2021
čj.:531/SÚ/21

obsah podání

vyhodnocení

Návrh územního plánu Karlovy Vary a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území - Připomínka se bere na vědomí
opakované veřejné projednání
- Všechna ochranná pásma jsou v územním plánu
K Vašemu oznámení o zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Karzobrazena podle podkladů, které nám byly poskytnuty
lovy Vary a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území Vám sdělujeme, že upravený návrh
do územně analytických podkladů ORP Karlovy Vary,
ÚP, stejně tak jako vypořádání námitek a připomínek k návrhu ÚP, jsme prostudovali. Nejprve byv rámci předání podkladů od poskytovatele –
chom chtěli poděkovat za vypořádání našich námitek a připomínek. Dále si dovolujeme některé věMinisterstva životního prostředí – odboru ochrany vod
ci upřesnit. Jak jsme již v minulosti uvedli (např. v našem stanovisku zn.: POH/02679/201921032100 ze dne 22. ledna 2019), „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" (PpZPR) - Uvedená pásma jsou v návrhu ÚPKV zobrazena
v grafické části – v Koordinačním výkresu.
schválený usnesením vlády České republiky č. 1082 dne 21. prosince 2015 a vydaný opatřením
obecné povahy Ministerstva životního prostředí (OOP-ENV) čj. 90988/ENV/15 dne 22. prosince - Zapracování Plánu pro zvládání povodňových rizik
2015 PpZPR je nezbytné do Územního plánu Karlovy Vary zapracovat. Povodňové riziko je limitem
v povodí Labe vydaný jako Opatření obecné povahy
využití území (4.1.121). Limity využití území jsou stavebním zákonem definovány jako "omezení
MŽP nelze do územního plánu zapracovat, jedná se o
změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanopožadavek, který není součástí územně plánovací
vených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území". Cílem
dokumentace.
limitu je dosáhnout trvalého odstranění nebo zmírnění nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Pro plánování a rozhodování v ob- Uvedené přestavbové plochy:
přestavbová plocha P01-SK-db
lastech s významným povodňovým rizikem (OsVPR) je nutné využívat výstupy povodňového plá- plocha
smíšená komerční
nování (viz listy opatření_v PpZPR: OHL217058, OHL217055 a OHL217015 v OsVPR ID: OHL-03
přestavbová
plocha P02-SC-tu
Karlovarská oblast, OHL-09 Chodovský p a OHL-10 Rolava.
plocha
smíšená
obytná
v centrech měst
Povodňové riziko se stanovuje průnikem informací o povodňovém ohrožení a zranitelnosti území.
Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území je stanovena míra přijatelného ohrožení. Kombinace Navržené funkční využití uvedených ploch bylo zobrazeno
kategorií zranitelnosti a nepřijatelného ohrožení určují, kdy se jedná o plochy v riziku. Tab. 2 již v návrhu ÚPKV ke společnému jednání o návrhu ÚPKV
uvedená v limitu 4.1.121. Povodňové riziko (www.uur.cz) uvádí, jaké riziko je přijatelné pro
jednotlivé kategorie zranitelnosti (funkční využití ploch). Zde je jednoznačně uvedeno, že pro plochy Jak je uvedeno i v dopise, „výstavba bude možná s
bydlení, občanské vybavenosti, dopravy a technické infrastruktury (pokud se nejedná o nezbytnou omezením návrh výstavby zasahující do tohoto území
technickou a dopravní infrastrukturu dle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 254/2001.Sb., o vodách bude podrobně posouzen a dle míry povodňového
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), dále pro plochy výroby a plochy ohrožení budou navržena zmírňující opatření s cílem
zemědělské výroby jé přijatelné pouze nízké povodňové ohrožení. V návrhu ÚP Karlovy Vary snížení rizika na přijatelnou úroveň.“
předloženého k opakovanému veřejnému projednání jsou vymezeny plochy přestavby P01-SK-db, Tyto podmínky považujeme za dostačující pro další
P02-SC-tu a P01-SC-tu (jedná se o plochy obytné smíšené), které částečně zasahují do středního územně plánovací dokumentaci i územně plánovací
povodňového ohrožení. V textové části odůvodnění ÚP je uvedeno, že výstavba bude možná s podklady, které budou prodaná území následně
omezením a návrh výstavby zasahující do tohoto území bude podrobně posouzen a dle míry zpracovány. Za respektování podmínek vyplývajících
povodňového ohrožení budou navržena zmírňující opatření s cílem snížení rizika na přijatelnou z vašich připomínek. Podrobnější podmínky územně

úroveň. Změna funkčního využití ploch na plochy smíšené obytné ve středním nebo plánovací dokumentace neřeší. Pro daná území budou
vysokém riziku, resp. vytváření nových ploch v riziku, je v rozporu s PpZPR a výše zpracovány území studie, které budou respektovat
uvedeným OOP-ENV.
požadavky nejen Povodí Ohře, ale i dalších dotčených
organizací a výstavba bude jim přizpůsobena. Jedná se o
plochy v centru města, které jsou velmi atraktivní jak
z pohledu lokalizace na území celého města Karlovy Vary
,tak z pohledu zastavitelnosti a ceny dotčených pozemků.
• Pro uvedená území jsou stanoveny ve výrokové části
ÚPKV podmínky pro zpracování územích studií
US13 pro území P01- SC-tu, P02- SC-tu, P03- SC-tu
a US 22 pro území P01-SK-db .
US13 pro P01-SC-tu P02-SC-tu P03-5C-tu - komplexní
prostorový návrh zástavby - zachováni ulicové zástavby
při ul. Západní - vzájemné mimoúrovňové propojení přes
Plynárenskou ulici - pěší a cyklostezka podél meandru
řeky Ohře - akceptováni koridoru železnice pro Tuhnickou
spojku - prostorová podpora okružní křižovatky Západní Plynárenská gradaci hmotového řešení včetně prostorové
rezervy pro zvětšení jejího průměru na 70 m - napojení na
veřejnou infrastrukturu podmíněno zajištěním dostatečné
kapacity kanalizační a vodovodní sítě, tj. realizací
vodovodního řadu Tuhnice — Dvory - Území zasahuje do
oblasti s významným povodňovým rizikem st. 2, 3 a 4. V
území vysokého ohrožení st. 4 nebude výstavba
povolena. V území středního ohrožení 2 a 3 bude
výstavba možná s upozorněním, resp. omezením.
Výstavba bude posouzena a dle míry ohrožení budou
navržena zmírňující opatření s cílem snížení rizika na
přijatelnou úroveň.
US22 pro P01-SK-db - hmotově uspořádat konkrétní
zástavbu - pozice nadzemních staveb a jejich výšku stanovit napojení na veřejnou infrastrukturu podmíněno
výstavbou VDJ Doubí, posílením ČSOV, včetně
výtlačného potrubí kanalizace - Území zasahuje do oblasti
s významným povodňovým rizikem st. 2 a 3. V území
středního ohrožení 2 a 3 bude výstavba možná s
upozorněním, resp. omezením. Výstavba bude posouzena
a dle míry ohrožení budou navržena zmírňující opatření s
cílem snížení rizika na přijatelnou úroveň - kontaktní
zástavba s ul. Studentskou zohlední současný režim jejího
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dopravního zatížení - silnice 1120: její pozice umožní
bezpečné připojení místní komunikace umístěné na
plochu 209-DS-db - vnitřní uspořádání zastavitelné plochy
umožní její propustnost pro pěší. - plochy odpovídající
stanovenému koeficientu zeleně budou řešeny jako
veřejná zeleň, umístěny budou v návaznosti na stávající
areál zámku. - před připojením plochy na technickou
infrastrukturu bude posouzena kapacita čerpacích stanic,
včetně výtlačného potrubí kanalizace
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
RSD-25697/2021-2
ze dne 28.4.2021
doručeno dne 6.5.2021
č.j. 5826/SÚ/21

3.
4.
5.
6.

ŘSD ČR zasílá v souladu s § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění, Připomínce se vyhovuje
jako oprávněný investor níže uvedené námitky k návrhu územního plánu Karl.Vary (dále jen ÚPKV)
Správním územím města Karlovy Vary procházejí trasy stávajících silnic I. třídy I/6, I/20 a I/13.
Z hlediska výhledových záměrů jsou ve správním území města Karlovy Vary vymezeny koridory pro
veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS) D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov) (dle ZÚR Kk
stavba č. D01) a D6 Olšová Vrata – Karlovy Vary (dle ZÚR Kk stavba č. D02). K Návrhu ÚP KV pro
veřejné projednání zaslalo ŘSD ČR připomínky dopisem č.j. 1259-ŘSD-19-11110 z 27. února
2019. Námitky týkající se vymezení koridorů pro VPS č. D01 a č. D02 byly ve výrokové části ÚP
Karlovy Vary akceptovány.
K návrhu územního plánu Karlovy Vary pro opakované veřejné projednání uplatňujeme následující
námitky:
Na str. 18 textové části předloženého návrhu ÚP KV v tabulce 3 „Plochy vymezené pro dopravní
stavby“ je u plochy Z12-DS-ts uveden název stavby „Plocha pro rozšíření křižovatky na křižovatku textová část návrhu územního plánu bude upravena dle
okružní I/20 x D6“. Název stavby požadujeme uvádět ve znění: „I/20 Karlovy Vary, přestavba zaslaných požadavků
okružní křižovatky Tašovice“. Odůvodnění: Stávající křižovatka, která je v současné době na hranici
své kapacity, a je proto připravována její přestavba/zkapacitnění, již je ve tvaru křižovatky okružní.
Na str. 18 textové části předloženého návrhu ÚP KV je dále uvedeno: „ÚP KV upravuje dopravní
infrastrukturu města bez plošného vymezení: ... - Převedení silnice I/20 v řešeném území na silnici
II/230.“ Uvedenou formulace požadujeme z návrhu ÚP KV vyjmout.
Odůvodnění: ŘSD ČR v dohledné době přeložku I/20 nepřipravuje, proto je nutné respektovat
silnici I/20 i nadále jako silnici I. třídy. Pro silnici II/230 jsou v platných ZÚR Kk vymezeny koridory
č. D28 – „II/230 Mariánské lázně, obchvat“ a č. D49 – „Mnichov, přeložka“ a to zcela mino řešené
území města Karlovy Vary.
organizace byla obeslána

stanovisko nebylo zasláno

organizace byla obeslána

stanovisko nebylo zasláno

organizace byla obeslána

stanovisko nebylo zasláno

T-Mobile Czech Republik, a.s. organizace byla obeslána

stanovisko nebylo zasláno

ČEZ Distribuce, a.s.
GasNet, s.r.o.,
odbor rozvoje a obnovy
České dráhy, a.s.
odbor správy nemovitostí
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ÚPKV - opakovan é veřejné projednání dne
OSTATNÍ ORGANIZACE
organizace
číslo jednací
datum doručení
evid. pod č.

29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání

připomínky dle § 52 odst. 3

obsah podání

vyhodnocení

1.

Český telekomunikační úřad
Odpověď na oznámení o opakovaném zahájení řízení o návrhu Územního plánu Karlovy Bez připomínek
Odbor kontroly
Vary a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území
Jurkovičova 244/1, 638 00 Brno Dne 8. 1. 2021 obdržel Český telekomunikační úřad, odbor pro západočeskou oblast (dále jen
„správní orgán“) oznámení o opakovaném zahájení řízení o návrhu Územního plánu Karlovy Vary
ČTZÚ-1 070/2021-6342/Mav
a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území oznámené veřejnou
vyhláškou dne 7. 1. 2021. Oznámení o projednání je vyvěšeno na elektronické úřední desce
ze dne 18.1.2021
MMKV, kde je vyvěšena Veřejná vyhláška s informacemi o pořizování a právech každého, jak
doručeno 19.1.2021
může připomínkovat uveřejněný dokument.
čj.: 739/SÚ/21
K obdrženému oznámení správní orgán uvádí, že Český telekomunikační úřad je orgánem státní
správy, který nevlastní a neprovozuje v uvedených lokalitách žádná zařízení. V uvedených katastrálních územích nemá Český telekomunikační úřad žádné zájmy.

2.

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary a.s.
Studentská 328/64,
360 07 Karlovy Vary

1473/220/21/He
ze dne 17.2.2021,
doručeno dne 19.2.2021
čj.: 2136/SÚ/21

K návrhu územního plánu Karlovy Vary dáváme následující připomínky:
Vodovod
1 V návrhu zásobování pitnou vodou chybí v k.ú. Dvory požadovaný propoj mezi vodovodním
řadem "16" vedeným do areálu krajského úřadu a vodovodním řadem v areálu OC Fontána.
2. V grafické části ÚP — výkres l b4.1 Koncepce technické infrastruktury — zásobování vodou není
zakreslena čerpací stanice surové vody v Tuhnicích navržená v rámci projektu -Zabezpečení
náhradního zdroje vody pro ÚV Březová". V textové časti ÚP je návrh čerpací stanice surové vody
v Tuhnicích uveden.
3. Napojení rozvojových ploch v ul. Západní je podmíněno posouzením stávajících vodovodních
řadů a jejich případným zkapacitněním.
4. Drahovice, Krokova ul. — rozvojové plochy rozdělit na dvě tlaková pásma, která budou napojena
na řady DN 150 v Krakově ulici, resp. v ulici Lidická za redukční šachtou.
5. V grafické části ÚP — výkres 1b4.1 Koncepce technické infrastruktury zásobování vodou není
zakreslen v ulici M. Rovenské stávající vodovodní řad PE 110.
6. V grafické části ÚP — výkres 1b4.1 Koncepce technické infrastruktury — zásobování vodou je
vodovod v lokalitě Tašovice ,.V Chatách- zakreslen jako stávající, jedná se však o navrhovaný stav.
7. V grafické části ÚP — výkres 1b4.1 Koncepce technické infrastruktury — zásobování vodou je
zakreslen vodovod v ulici K Přehradě jako navržený, ačkoliv jde o stávající stav.
8. Pro případné využití objektu umístěného na p.p.č.- st. 547 v k.ú. Doubí u Karlových Var chybí
požadovaný přívod vody ze stávajícího vodovodu vedeného v ul. K Přehradě.
9. V grafické části ÚP — výkres 1b4.1 Koncepce technické infrastruktury — zásobování vodou

Připomínky jsou akceptovány
Proběhlo projednání s projektantem územního plánu.
Textová i grafická část budou podle zaslaných požadavků
upraveny.
Vodovod
1. bude doplněno
2. bude doplněno
3. bude doplněno
4. bude doplněno
5. bude doplněno
6. bude upraveno
7. bude upraveno
8. bude doplněno

nejsou zakresleny stávající vodovodní řady v ulicích Kpt. Jaroše, Chebská a v úseku Dvory —
Počernická ulice.
Kanalizace
1. V textové části je mezi specifickými požadavky pro rozvoj území navrženo prodloužení
kanalizačního výtlaku z Tašovic po technické lávce do gravitační kanalizace za ČSOV Tuhnice —
Plzeňská. Tento požadavek platí, jen se nejedná o uvedený profil KT DN 400, ale o profil PE 225.
2. Pro rozvojové plochy Z08-BH-sl a Z 12-BH-rb je v grafické části 1b4.2 Koncepce technické
infrastruktury odkanalizování zakreslena stávající kanalizace vedená do ul. Železniční. Jedná se
návrh kanalizace, která zatím nebyla realizovaná.
3. V grafické části l b4.2 Koncepce technické infrastruktury — odkanalizování chybí požadované
zkapacitnění stoky Sedlec — Čankovská. V textové časti ÚP je požadované zkapacitnění uvedeno.
4. V grafické části 1b4.2 Koncepce technické infrastruktury — odkanalizování je kanalizace
v lokalitě Tašovice „V Chatách" zakreslena jako stávající, jedná se však o navrhovaný stav.

9. bude doplněno
Kanalizace
1. bude upraveno
2. bude upraveno
3. bude upraveno
4. bude upraveno

Toto stanovisko vydáváme za provozovatele i majitele vodovodního a kanalizačního zařízení.
3.

Lázeňské lesy
Karlovy Vary
příspěvková organizace
Sovova 504/4
360 01 Karlovy Vary

ze dne 16.4.2021
doručeno dne 27.4.2021
čj.: 5222/SÚ/21

Připomínky k návrhu nového územního plánu Karlovy Vary – doplnění
Připomínka č. 1:
Část p. p. č. 781/1, část p. p. č. 3355, část p. p. č. 3413 a část p. p. č. 3416 vše k. ú. K. Vary (lesní
pozemky, které jsou v návrhu správně uváděny jako plochy lesní, budou ale zároveň sloužit i pro
sportovní využití, k denní rekreaci a doplnění lázeňské péče (např. lanové centrum). Jedná se o
specifické území, které by také mělo být takto charakterizováno v ÚP. Odůvodnění připomínky:
Jedná se o zpřesnění popisu využití daného území. Jsou zde a popřípadě ještě budou další drobná
zařízení a stavby (vybavení lanového centra, bludiště pro děti apod.). Předpokládá se další
postupné zkvalitnění a rozšíření celého areálu. Výše zmíněné části lesních pozemků by tedy měly
být zařazeny mezi lesní pozemky se specifickým využíváním.
Připomínka č. 2:
Části p. p. č. 432/1, 439, 441, 816/1, 836, 1328/2, 3027, 3139, 3141, 3143/1, 3174, 3177/hle
3179/1
1 a 3213 vše k. ú. K. Vary (lesní pozemky, které jsou v návrhu správně uváděny jako plochy lesní,
budou ovšem zároveň sloužit i pro sportovní využití, k denní rekreaci a doplnění lázeňské péče.
Jedná se o specifické území, které by také mělo být takto charakterizováno v ÚP. Území též
zahrnuje tyto pozemky část p. č. 3179/1 (zeleň), části p. p. č. 828/1, 3145, 3176 (ostatní plochy)
a část p. p. č. 3177/1 (sad) vše k.ú. K. Vary. Odůvodnění připomínky: Jedná se o zpřesnění popisu
využití daného území a na území budou další zařízení a stavby (např.: bobová dráha). Na území se
plánuje výstavba bohové dráhy a dalších zařízení. Výše zmíněné části lesních pozemků by tedy
měly být zařazeny mezi lesní pozemky se specifickým využíváním a stejně tak i ostatní zeleň.
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Připomínkám je v návrhu ÚPKV částečně vyhověno.
Plocha NL, ve které jsou zahrnuty uvedené pozemky je
určena pro:
Hlavní využití – lesní hospodaření na plochách určených
k plnění funkce lesa
Přípustné využití
- stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa
- pěší cesty, cyklistické a turistické stezky
- liniová technická infrastruktura
- drobné vodní toky a vodní plochy samostatně
nevymezené
Podmíněně přípustné využití
- altány a přístřešky pro ukrytí osob před nepohodou
s nezbytným mobiliářem, pokud jsou součástí lesních
cest
- zařízení a plochy pro tělovýchovu a sport v lázeňských
lesích, pokud není narušeno hlavní a přípustné využití
Předmětné pozemky jsou návrhem územního plánu vymezeny jako plochy lesní NL a malá část pozemků jako plochy přírodní NP. Plochy lesní jsou určeny k plnění funkce
lesa - PUPFL, hospodaření v lesích podle platného lesního hospodářského plánu a k zalesnění pozemků. V lázeňských lesích je mimo jiné přípustné i sportovní využití,
denní rekreace a doplnění lázeňské péče (např. sportovní
zařízení a plochy, naučné a zábavní stezky apod.). Jako
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plochy NP jsou vymezeny plochy s převažující přírodní
funkcí zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny
v nezastavěném území.
Uvedené plochy jsou jako součást vymezeného územního
systému ekologické stability krajiny a jiných chráněných
území přírody, ostatní nelesní zeleň plochy maloplošných
zvláště chráněných území přírody, plochy NATURA 2000
(evropsky významné lokality), biocentra a biokoridory
ÚSES všech hierarchií tvorba, ochrana a obnovování přírodních prvků (revitalizace) a plochy 1. a 2. zóny chráněné
krajinné oblasti (CHKO. Pozemky jsou zároveň součástí
územního systému ekologické stability. Z uvedeného vyplývá, že požadované využití je možné za předpokladu, že
nebude narušeno hlavní využití a budou respektovány
prvky ÚSES
Nevyhovuje se připomínce č. 2, v části – výstavba
bobové dráhy. Statutární město Karlovy Vary zaslalo úřadu územního plánování žádost o vyjádření k záměru –
umístění bobové dráhy na výše uvedených pozemcích.
Ve vyjádření úřadu územního plánování ze dne 6.4.2018,
čj.: SÚ/3589/18 byl tento požadavek odmítnut. Požadavek
SMKV nebyl zopakován.
4.

Česká geologická služba
Správa oblastních geologů
Klárov 131/1, 118 21 Praha 1

ČGS-441/21/294*SOG441/0299/2021
ze dne 304.2021
doručeno dne 30.4.2021
čj.: 5528/SÚ/21

Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu statutárního města Karlovy Vary

Bez připomínek.

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
předkládá na základě oznámení Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování
a stavebního úřadu, čj. 3846/SÚ/21 ze dne 29. března 2021, vyjádření k opakovanému veřejnému
projednání návrhu Územního plánu statutárního města Karlovy Vary. Projednávaná dokumentace
je k nahlédnutí na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary.
Česká geologická služba se k projednávanému návrhu statutárního města Územního plánu Karlovy
Vary vyjádřila ve svém stanovisku ze dne 12. února 2019 vedeném pod zn. ČGS-441/19/48*SOG441/047/2019, kde upozornila na chráněná ložisková území podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozd. předpisů, stanovené dobývací prostory a aktivní sesuvné lokality z Registru svahových nestabilit ČGS vyskytující se v řešeném území
Podle opakovaně veřejně projednávaného návrhu Územního plánu statutárního města Karlovy
Vary byly připomínky z citovaného stanoviska ČGS vzaty na vědomí s konstatováním, že územní
plán je projednáván v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z výsledků dosavadního projednávání návrhu Územního plánu statutárního města Karlovy Vary vyplývá, že k navrže-
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ným plochám a případným zásahům do ploch chráněných ložiskových území či výhradních ložisek
vydaly dotčené orgány příslušné k ochraně specifických zájmů podle zvláštních právních předpisů,
kterými jsou obvodní báňský úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí, souhlasná stanoviska, takže k projednávané územně plánovací dokumentaci statutárního
města Karlovy Vary ČGS neuplatňuje připomínky.
5.

Řízení letového provozu
České republiky, státní podnik
Navigační 787, 252 61 Jeneč

SCl/4555/2021 SCL/878/2019
ze dne 3.5.2021,
doručeno 6.5.2021
čj.:5833/SÚ/21

6.

DIAMO, státní podnik
Máchova 201,
471 27 Stráž pod Ralskem
odštěpný závod Správa uranových
ložisek 28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

Připomínky k návrhu územního plánu Karlovy Vary dle § 50 odst. 2 stavebního zákona - k výzvě
č.j. 3846/SŮ/21 ze dne 29.3.2021. K výše uvedenému návrhu územního plánu má ŘLP ČR, s.p.
následující:
PŘIPOMÍNKA
• Požadujeme zapracovat ochranná pásma leteckých pozemních zařízení a leteckých staveb, která
jsou v katastrálním území Karlovy Vary. Podklady pro zapracování dodá Ing. Jiří Pucholt, tel.: 220
374 119, mobil: 720 755 380, email: Ducholt@ans.cz
ODŮVODNĚNÍ
• Do katastrálního území zasahují ochranná pásma radiokomunikačních, radionavigačních a přehledových leteckých pozemních zařízení.
• Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení jsou stanovena v souladu s § 37 zákona
č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisem 1_14 — hlava 11.
• Vlastníkem a provozovatelem dopravní infrastruktury (leteckých pozemních zařízení) je ŘLP ČR,
s,p.
• ŘLP ČR , S.P. na základě § 27 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
ochranná pásma leteckých pozemních zařízení veřejně uplatňuje prostřednictvím v územně
analytických podkladů. Poslední aktualizace ÚAP ze dne 30.6.2020 viz příloha.
POŽADUJEME:
• Zobrazit ochranná pásma v grafické části návrhu územního plánu.
• Uvést ochranná pásma v textové části Dopravní infrastruktura, Letecká doprava jako ochranná
pásma leteckých pozemních zařízení
Na základě oznámení ze dne 5. 1. 2021 o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu
Karlovy Vary sdělujeme, že zájmové území není dotčeno důlními díly ve správě DIAMO s. p. po
bývalých uranových a rudných dolech a v této lokalitě nemáme vyhlášen dobývací prostor ani
chráněné ložiskové území.
Nemáme námitky k ÚP Karlovy Vary.

Připomínka se bere na vědomí
- Všechna ochranná pásma jsou v územním plánu
zobrazena podle podkladů, které nám byly poskytnuty
do územně analytických podkladů ORP Karlovy Vary,
v rámci předání podkladů od poskytovatele - Řízení
letového provozu.

Připomínce je v návrhu grafické části vyhověno
- Ochranná pásma letiště jsou v návrhu ÚPKV
zobrazena v grafické části – ve výkresu Koncepce
dopravní infrastruktury a v Koordinačním výkresu.
- V textové části – bude doplněno ………..
Bez námitek

D300/00371/2021/0SLB
Vyřizuje Jindřich Račanský
ze dne 2021-01-14
doručeno 14.1.2021
čj.: 586/SÚ/21
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ÚPKV -

o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání

k.ú. B O H A T I C E
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.
1. Ladislav Hoza
Palackého 567/3,
Stará Role
360 17 Karlovy Vary
Jiří Hoza
Štúrova 354/19,
Bohatice
360 04 Karlovy Vary
Doručeno 2x:
18.2.2021 – 2131/SÚ/21
5.5.2021 - 5791/SÚ/21

námitky dle § 52 odst. 2
Obsah námitky

vyhodnocení

vymezení území dotčeného námitkou
p.p.č. 554/1, 554/3, 554/4, 554/6, 615/4, 615/6, 638/5 a 852 v k.ú. Bohatice

Námitka se ve všech bodech zamítá.

Obsah námitky:
Jako spoluvlastník pozemků p.č. 554/1, 554/3, 554/4, 554/6, 615/4, 615/6, 638/5 a 852 v k.ú. Bohatice uplatňuji
tímto námitku vůči skutečnosti, že tyto pozemky jsou v návrhu územního plánu zahrnuty jako pozemky určené
pro veřejně prospěšné stavby a požaduji, aby pozemky byly zařazeny do kategorie umožňující jejích užívání
vlastníkům.
Důvodem mé námitky je skutečnost, že ke každému pozemku existují v jejich těsné blízkosti pozemky, které
jsou ve vlastnictví státu, kraje nebo města Karlovy Vary, když na těchto pozemcích je možné veřejně prospěšné
stavby zřídit rovněž.
Současně je potřeba uvést, že naše pozemky jsou tímto způsobem blokovány již od roku 1994, přičemž dle
posledních vyjádření představitelů města a kraje se očekává, že tato stavba stejně nebude vybudována, popř.
pokud bude budována, tak nejprve v roce 2045. Je tedy zhola zbytečné blokovat soukromé pozemky dalších
30 let, když za předchozích 27 let nebylo ani započato s jedinou stavbou, která dle stávajícího územního plánu
měla na pozemcích vzniknout. Tímto způsobem došlo ze strany města k naprostému znehodnocení
soukromých pozemků, když své vlastní pozemky město pro účely stavby fakticky neposkytuje a soukromé
pozemky hodlá blokovat 60 let, aniž by existovala jakákoliv reálná možnost, že během těchto 60 let bude
stavba vybudována.
Pozemky p.č. 554/1 a 638/5 sousedí s pozemky p.č. 451/3, 636/8, 638/3, 638/4, 660/2 a 664/2 ve vlastnictví
Statutárního města Karlovy Vary (dále jen „město“) a dále s pozemkem p.č. 636/2 ve vlastnictví státu. Všechny
tyto pozemky ve vlastnictví města a státu jsou přitom již v současné době využíván jako součást dopravní
infrastruktury, popř. leží v těsné blízkosti dopravní infrastruktury, tudíž není jediného důvodu, aby územní plán
vedl naše pozemky pro veřejně prospěšné stavby, neboť toto není nutné, stát, popř. kraj a město mají
v blízkosti své vlastní pozemky, které mohou ke stejnému účelu použít rovněž. Předem upozorňuji, že tato
skutečnost bude rovněž překážkou při případném pokusu o vyvlastnění, neboť veřejný zájem je možné
v daném případě realizovat i bez toho, aby bylo dotčeno soukromé vlastnictví.
Pozemky p.č. 554/3, 554/4 a 554/6 sousedí opětovně s pozemkem p.č 660/2 ve vlastnictví města a dále
sousedí s pozemky p.č. 450/2 a 554/2 ve vlastnictví Karlovarská teplárenská, a.s., když jediným akcionářem
této společnosti je město.
Pozemky p.č.615/4 a 615/6 sousedí s pozemky p.č. 585 ve vlastnictví státu a dále s pozemky p.č. 615/2 a 655
ve vlastnictví města. K tomu současně dodávám, že ve vztahu k pozemku p.č. 655 je mi známo, že silnice

podaná námitka byla vypořádána v rámci vyhodnocení
veřejného projednání návrhu ÚPKV
https://mmkv.cz/cs/porizovani-uzemnich-planu-zmenuzemnich-planu-uzemnich-studii
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….
Tvrzení, že pozemek p.č. 554/1 je bezdůvodně dotčen je
zavádějící. Pozemky města p.č. 451/3, 638/3, 638/4 a
pozemek p.č. 636/2 ve vlastnictví státu jsou zrovna tak
dotčeny tímtéž koridorem. Pozemek p.č. 636/3 je dotčen
tím stejným koridorem jen částečně, jelikož se nachází na
hranici koridoru obsaženého v ZÚR KK. Pod pozemky p.č.
660/2 a 664/2 se skutečně nachází místní komunikace,
nicméně oba pozemky jsou částečně dotčeny rovněž a
rozporovaný koridor VPS DI neumisťuje novou místní
komunikaci pro obsluhu zmíněného území, ale komunikaci
obchvatovou sestávající z úseků přeložek silnice II. třídy.
Koridorem jsou dotčeny nejen pozemky p.č. 554/3, 554/4 a
554/3, ale také zmiňované pozemky p.č. 660/2 i 554/2.
Pro část pozemku p.č. 450/2 navrženo využití pro

ležící na tomto pozemku se má rozšiřovat a jedná se tedy o zesílení dopravní infrastruktury, to znamená, že
opětovně není zapotřebí zasahovat do soukromého vlastnictví.
Pokud se týká skutečnosti, na kterou se odkazovalo město při předchozích jednáních, a to že trasy koridorů
jsou převzaty z nadřazené územně plánovací dokumentace, tak je potřeba namítnout, že zveřejněná část
Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č.1 (dále jen „Zásady“) v sobě neobsahuje
natolik podrobné zaměření jednotlivých staveb, že by nebylo možné jejich vymístění mimo soukromé pozemky.
Na str. 27 Zásad se v bodě 39) uvádí pouze toto „D45 – II/220 Karlovy Vary, přeložka; šířka koridorů 200
metrů“. Není však nikde v celých Zásadách uvedeno, že tento koridor má být umístěn na kterémkoliv z mých
pozemků, natož aby se Zásady jakkoliv zabývaly skutečností, proč není umístěn na sousedících pozemcích
ve vlastnictví města, kraje a státu. Prvním dokumentem, který takto přesně umisťuje část komunikace II/220
na soukromé pozemky, a současně je veřejně dostupný, je právě až návrh územního plánu, nikoli Zásady.
Obdobně toto platí i ve vztahu i ve vztahu k zamýšlenému propojení tratí č. 140 a 149. Ve vztahu k otázce
případného propojení těchto vlakových tratí je třeba podotknout, že mezi vlakovými stanicemi Karlovy Vary a
Karlovy Vary dolní nádraží v současné době jezdí pouze vlak společnosti České dráhy, a.s. směřující do
Nejdku, který ovšem pokračuje ze stanice Karlovy Vary opačným směrem, než leží ona zamýšlená vlaková
spojka, tj. tuto zamýšlenou propojku trati v současné době žádný vlak nepotřebuje. Rovněž i v tomto případě
je třeba připomenout, že územní plán ani variantně nezpracovává možnost, proč není tato přeložka trati
umístěna na sousedících pozemcích ve vlastnictví města, kraje a státu.
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zastavitelnou plochu P11 – DS – bh, což je důvodný
předpoklad se domnívat, že tento pozemek pro zmíněnou
VPS DI využit bude.
Obdobně se lze domnívat u Vašeho pozemku p.č. 615/6,
který je koridorem zatížen jen částečně, že navržené využití
pro zastavitelnou plochu Z19 – DS – bh, tento důvodný
předpoklad vytváří rovněž. Zmíněné pozemky p.č. 585 a
655 jsou již využity pro konkrétní dopravní infrastrukturu.
Pozemek p.č. 615/2 nemůže být pro přeložku VPS silnice
II/220 využit, jelikož se nachází mimo koridor obsažený ve
nadřazené dokumentaci kraje, kterou musí ÚP respektovat.
Konkrétní zaměření na příslušné je nad podrobnost ZÚR
KK, neboť se vydává v měřítku 1 : 100 000. Úkolem ÚP
může být zpřesnění koridoru ZÚR KK na úroveň pozemků
pokud má zpracovatel ÚP k dispozici příslušné podrobnější
podklady (územní nebo prováděcí studie, územní
rozhodnutí, aj.). Je tedy naprosto v pořádku, že ZÚR KK
vymezením koridoru udává dotčené území, zatímco ÚP ji
zpřesňuje na konkrétní pozemky.
Vámi dále uváděné skutečnosti jsou zavádějící. Pozemky
jsou dotčeny nikoli na základě vlastnického klíče, ale na
základě vhodnosti pro realizaci konkrétní VPS
vyhodnocené zpracovatelem ÚP na základě jemu
dostupných podkladů.
Vaše tvrzení o smysluplnosti je zavádějící a řeší náležitosti
projednané při pořizování nadřazené dokumentace kraje,
proto se k němu dle § 52 odst.4 stavebního zákona
nepřihlíží.
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ÚPKV - opakovan é veřejné projednání dne
k.ú. Č A N K O V
Podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.
1. Karel Holoubek –
Trade Group a.s.,
IČO: 25060996
Vodičkova 682/20,
110 00 Praha 1
zast. Vlastimil Vlček
(člen představenstva)

29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání

námitky dle § 52 odst. 2
obsah námitky
vymezení území dotčeného námitkou:
Území se nachází jako část plochy Z03 – BV – ck v k.ú. Čankov;
pozemky st.p.č. 43 a p.č. 571/7 a 670/4 v k.ú. Čankov
Obsah námitky:
Na základě našeho předpokládaného využití území Vás žádáme změnit funkci území Z03 – BV – ck, na
území SV (plochy smíšené obytné – venkovské).

vyhodnocení
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění:
V podané námitce vlastníka uvedených pozemků není
požadováno rozšíření zastavitelných ploch, nejedná se o
nové plochy pro zástavbu Jedná se o změnu funkce části
uvedené lokality Z03- BV- ck na plochu SV.

ze dne: 27.1.2021
doručeno: 27.1.2021
č.j.: 1139/SÚ/21
2. Ing. Jan Gerner,
Běžecká 2407/2,
169 00 Praha 6
ze dne : 10.2.2021
doručeno: 22.3.2021
č.j.: 3511/SÚ/21

vymezení území dotčeného námitkou:
p.p.č. 716/3 v k.ú. Čankov
Obsah námitky:
Nesouhlasím s využitím předmětné parcely jako:
častečně plochy NZ
častečně plochy NS
Požaduji:
a) vzhledem k charakteru okolní zástavby zahrnout celý předmětný pozemek do plochy bydlení
venkovské (Z01 – BV – ck), umožňující vesnické individuální bydlení.
b) Změnit – navýšit max. % zastavění ze stávajících 20 % na 40 %
Čankov jako součást města Karlových Varů je jedno z mála míst ve správním obvodu města Karlovy Vary,
které si díky své poloze a „samostatnosti“ uchovává stále vesnický charakter, včetně vesnického charakteru
bydlení, které se v poslední době v příměstských oblastech stává velmi žádané. Ploch s možností využití
bydlení venkovského (BV) je velmi málo. Z tohoto důvodu navrhuji výše uvedené využití.
Navrhované limity (% zastavění) pro tuto lokalitu s ohledem na její velikost je naprosto nedostačující.
Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že součástí BV není jen vlastní rodinný dům (usedlost) a podmiňující
zpevněné plochy, ale i také další budovy a objekty které s bydlením venkovským souvisí (dřevníky, kůlny,
hosp. stavení, apod.).

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“
-------------------------------------------------------Ve vyhodnocení podané námitky k veřejnému projednání,
které proběhlo v roce 2019 je uvedeno :
V katastrálním území Čankov byl navržen rozsáhlý rozvoj
ploch pro bydlení venkovské, přičemž toto využití bylo
zvoleno s ohledem na venkovský charakter této části
města.
Ve stanovisku dotčeného orgánu ochrany zemědělské

půdy byl vysloven souhlas pouze s jedinou řadou zástavby
podél komunikace.
Prosazování dalšího navyšování zastavitelných ploch
pouze z důvodu jejich bližšího využití pro výstavbu
venkovského charakteru, které není v ostatních částech
města významně zastoupeno nelze obhajovat. V okolí
města Karlovy Vary je dostatek obcí, které mají vymezeny
plochy pro venkovské bydlení.
Zastavitelnost pouze 20% je navržena právě z důvodů
využití uvedených parcel pro možné doplňkové funkce – ve
vesnickém prostoru, tzn., pro užitkové využití zahrad u
rodinných domů a ne jejich zastavění. Obdobně byly řešeny
i plochy Bv v platném územním plánu.
3. Josef Závodný
Růžena Závodná,
Čankov č.p. 14,
360 17 Karlovy Vary
ze dne: 26.3.2021
doručeno: 30.3.2021
č.j.: 4298/SÚ/21

4. Sedlecký kaolin a.s.,
IČO: 63509911
Božičany č.p. 167,
362 25 Božičany
ze dne: 5.5.2021
doručeno: 5.5.2021
č.j.: 5797/SÚ/21

vymezení území dotčeného námitkou
p.p.č. 716/4 v k.ú. Čankov
Obsah námitky:
Obracíme se na Vás ve věci zařazení našeho pozemku p.p.č. 716/4, k.ú. Čankov jako plochy pro rodinné
bydlení. Spolu se sousedy (p.p.č. 716/1, 693/1, k.ú. Čankov) usilujeme již řadu let o změnu využití tohoto
pozemku na bydlení.
Žádost jsme podali v minulosti již třikrát, ale až v návrhu nového územního plánu (vystaven na stránkách města
v roce 2020), byl náš pozemek spolu s ostatními navržen na bydlení. Nyní, opět po uplynutí dalšího roku, jsme
se dozvěděli, že projednání, že projednání a schválení nového územního plánu je v nedohlednu. Celkem tedy
čekáme již čtvrtým rokem.
Proto žádáme spolu se sousedními vlastníky pozemků zastupitelstvo města o umožnění vypracování Změny
dosud platného územního plánu v rozsahu navržených ploch v připravovaném územním plánu.
Náklady na změnu ÚP plně městu uhradíme.
vymezení území dotčeného námitkou
námitka č.1 – p.p.č. 677/1 v k.ú. Čankov
námitka č.2 – p.p.č. 856 v k.ú. Čankov

Námitka je v návrhu ÚP respektována
Odůvodnění:
Požadavek na zařazení uvedeného pozemku do ploch
zastavitelných byl v pořizovaném Územním plánu Karlovy
Vary uplatněn v návrhu tohoto dokumentu.
Pořizování samostatných změn územního plánu se
v současné době již neřeší. Pokud by se řešily nové změny
funkčních ploch, pak jen na základě podnětu Statutárního
města Karlovy Vary.

Námitka č.1 se zamítá.

Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
Obsah námitky č.1:
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Jako vlastník pozemku p.č. 677/1 v k.ú. Čankov zásadně nesouhlasíme se zanesením plochy zeleně
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
ochranné a izolační K05-ZO-ck na pozemku v našem vlastnictví p.č. 677/1 v k.ú. Čankov, ochranná zeleň pro v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
oddělení sousední plochy pro bydlení (BV) od plochy zemědělské (NZ) a pro oddělení komunikace od plochy projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
zemědělské (NZ) je zde nedůvodná.
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
Zásadně nesouhlasíme se zřízením veřejně prospěšné stavby a opatření VU09 a s uplatněním práva
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vyvlastnění v koridoru VU09 na pozemku p.č. 677/1 v k.ú. Čankov.
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“
Odůvodnění námitky č.1:

Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků veřejného projednání

stránka | 2

Ochranná zeleň (ZO) pro oddělení plochy pro bydlení (BV) od plochy zemědělské (NZ) a , ochranná zeleň
(ZO) pro oddělení komunikace a plochy zemědělské (NZ) na pozemku p.č. 677/1 v k.ú. Čankov je
nedůvodná, neboť zemědělské plochy nemohou narušovat plochy k bydlení a komunikace nemůže narušovat
plochy zemědělské.
Obsah námitky č.2:
Jako vlastník pozemku p.č. 856 v k.ú. Čankov zásadně nesouhlasíme se zanesením NP = plochy přírodní na
části pozemku p.č. 856 v k.ú. Čankov. Jde zřejmě o chybu, kde na části tohoto pozemku v návrhu ÚP je
zanesena plocha NP. Celou plochu pozemku p.č. 856 v k.ú. Čankov požadujeme v návrhu ÚP zanést jako
plochu zemědělskou (NZ).

Námitce č.2 se vyhovuje
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které je předmětem opakovaného
veřejného jednání o upraveném návrhu Územního plánu
Karlovy Vary.

Odůvodnění námitky č.2:
Navržená změna využití navazuje na okolní plochu
Pozemek p.č. 856 v k.ú. Čankov je celý zároveň se sousedními pozemky využíván pro zemědělskou činnost, zemědělskou a je tudíž přípustná.
z těchto důvodů je třeba, aby byl v ÚP pozemek p.č. 856 veden také jako plocha zemědělská (NZ).

Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků veřejného projednání
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Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
k.ú. D O U B Í u K a r l o v ý c h V a r
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.
1.

Daniela Matláková
Horní Alej 422/19
Karlovy Vary – Doubí
36007

ze dne 4.5.2021
doručeno 6.5.2021
č.j.:5823/SÚ/21/Vác

námitky dle § 52 odst. 2

obsah námitky

vyhodnocení

Nepatrná korekce linie ohraničení plochy pozemku č. 593, k.ú. Doubí (č. 1.631051)

Námitka se zamítá.

Velmi prosím o nepatrnou logickou korekci linie ohraničení navrhovaného území „Bydlení v rodinných domech Odůvodnění:
– Z12-BI-db“ na pozemku p.p.č. 593 tak, aby ohraničující linie plochy území byla logicky vymezena rohy Námitka se týká řešení, které není předmětem
pozemku po obou jeho stranách – viz nákres v příloze
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Jedná se o pozemek p.p.č. 593 sousedící s pozemkem č.434/170 v ulici Horní Alej 422/119, Karlovy Vary Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
Doubí, PSČ 360 07, na němž je umístěna stavba č. 10777 a 1078
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Současně se jedná o požadavek, který je nad podrobnost
územního plánu (měřítko 1:10 000)
ÚP řeší pozemky o výměře zpravidla min 2000 m2, pokud
se nejedná o významou stavbu či zařízení.
2.

KAREL HOLOUBEK
Trade Group, a.s.
IČ: 25060996
Vodičkova 682/20,
Praha 1, 110 00
zast. Vlastimilem Vlčkem
členem představenstva
ze dne 17.1.2021
doručeno dne 27.1.2021
č.j.: 1137/SÚ21/Vác

Požadujeme sloučení území do jedné celistvé plochy SK, ve které nebude specifikována průběžná
komunikace Z09-DS-db (plochy dopravní infrastruktury – silniční)
Nesouhlasíme zásadně s navrženou plochou Z09-DS-db (plochy dopravní infrastruktury – silniční), její
umístění není podloženo žádnou podrobnější dokumentací a její umístění zásadně znehodnocuje a omezuje
využití našich pozemků.
k.ú. Doubí, Karlovy Vary, p.č. 1/6
příloha situace – výřez z Hlavního výkresu ÚPKV

Námitka se zamítá
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….
Navržené řešení - jedná se o koridor pro budoucí komunikaci, která spojuje ulici Studentskou a ulici Sokolskou,
současně dojde k odlehčení dopravního zatížení po ulici

Sokolské. Nejedná se o přesné vymezení trasy komunikace, jde pouze o navržený koridor, ve kterém by komunikace mohla být řešena. Návrh využívá jako počátek této trasy stávající realizovaný sjezd z ulice Studentské.
Odůvodnění
Navržená místní komunikace dopravně napojí rozvojové
plochy P01-SK-db a Z08-SK-db, které jinak není možné
dopravně napojit na stávající komunikační síť. Zároveň
nová komunikace zajistí náhradu nevyhovujících místních
komunikací ul. Sokolská a ulice mezi řekou Ohří a zámkem
(nevyhovující šířkové uspořádání, nevhodné dopravní
napojení na ulici Studentská.
Toto řešení bylo uplatněno již v návrhu ÚPKV, který byl
projednáván v roce 2019. Proti návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky ani námitky.
3.

Michal Hvizd
Doubí č.e 31,
Karlovy Vary

ze dne 27.4.2021
doručeno dne 27.4.2021
č.j.: 5279/SÚ21/Vá

Namítám změnu, neboť vlastním soubor pozemků částečně na okraji zahrádkářské kolonie v KÚ Doubí,
doposud zahrnuté v zelené oblasti RZ (pozemky: st. 767, st. 844 a p.č. 9/3, 449/130, 449/131) a přiléhající
soubor pozemků směrem ke komunikaci v růžové oblast B1 (pozemky p.č. 487/3, 487/4, 487/5). Tyto pozemky tvoří jednotný soubor pozemků, který převážně svým charakterem slouží k individuálnímu bydlení BI.
Tento můj soubor pozemků je napojen dopravní obslužností, funkčně i sítěmi na komunikaci, která je i s částí
mých pozemků nyní v zóně BI. Žádám o přehodnocení návrhu územního plánu v tom smyslu, že mé pozemky, dosud zahrnuté v zóně zelené RZ (st. 767, 844, p.č. 9/3, 4491130.4491131) navrhuji nově zahrnout do
růžové oblasti BI. Tím by došlo k vyjmutí mého souboru jako celku ze zóny RZ a jeho zahrnutí jako celku do
zóny BI, což odpovídá plně jeho charakteru a umístění.
IV. odůvodnění připomínky/námitky
Původně jsem zakoupil první pozemek na okraji zahrádkářské kolonie v Doubí, neboť jsem potřeboval nouzově vyřešit bydlení. Časem jsem zakoupil sousední pozemky, které byly též na okraji zahrádkářské kolonie
směrem k veřejné komunikaci. Na jednom pozemku jsem v souladu se všemi povoleními vystavěl a zkolaudoval zděnou stavbu, která je určena k rekreaci, avšak plně způsobilá k bydlení. Od Statutárního města Karlovy Vary jsem dále přikoupil 3 pozemky směrem k veřejné komunikaci, které již v té době byly zahrnuty v zóně BI. Vytvořil jsem tedy funkční celek pozemků, který leží jednou ze svých částí v oblasti pro bydlení BI a
jednou ze svých částí k oblasti RZ. Vzhledem ke skutečnosti, že tento můj soubor pozemků tvoří samostatný
funkční celek a leží svou částí na samém okraji zahrádkářské kolonie a částí již v zóně pro bydlení a svým
charakterem, dopravní obslužností a zasíťováním funkčně slouží k individuálnímu bydlení, je můj návrh na
jeho umístění jako celku do zóny pro individuální bydlení B1 plně odůvodněn. Tato úprava územního plánu
povede k logickému narovnání a bude odrážet skutečný funkční stav, co se týká jeho využití. Dopad na
zmenšení zelené plochy RZ by byl tímto krokem nepatrný a čistě formální. Ostatní majitele v zahrádkářské
kolonii by nikterak nerušil a nedošlo by touto úpravou k narušení pokojného stavu.

Vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání návrhu ÚPKV

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….
Řešení, které bylo předloženo při opakovaném veřejném
projednání bylo uplatněno již v obou variantách konceptu
i návrhu ÚPKV v roce 2012. v průběhu pořizování nedošlo
k jinému řešení této lokality. Proti nebyly vzneseny žádné
připomínky ani námitky.
Uvedené pozemky jsou součástí založené uzavřené
zahrádkové osady v k.ú. Doubí.
Zahrádkové osady jsou určeny pro výstavbu zahrádkových
chat, které nejsou určeny pro bydlení.
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V územních plánech se zobrazují plochy o výměře min.
2000 m2, pokud se nejedná o významné objekty a plochy.
4.

Ing. Jiří Dufek,
Olšová Vrata 198,
Karlovy Vary 360 01
Ing. Eva Karasová
Sedlečko 60,
Šemnice 362 72

ze dne 3.5.2021
doručeno dne 3.5.2021

Dotčené plochy zařadit do zastavitelného území – bydlení
Jedná se o území, které přímo navazuje na stávající funkci bydlení, je dopravně přístupné ze stávající
dopravní sítě i vhodné napojení na media. V předmětném území jsou zajištěny i všechny potřebné funkce pro
kvalitní bydlení. (školka, škola, zdravotní středisko, obchod, pošta)
k.ú. Doubí p.p.č. 597
příloha situace

č.j.: 5616/SÚ21/Vá

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….
Požadavek byl již zahrnut do návrhu Územního plánu Karlovy Vary, po veřejném projednání, jako plocha rezervy
pro bydlení. Tzn., že po vyčerpání ploch určených k zastavění pro funkci bydlení, bude možno uvedenou plochu
po projednané změně územního plánu zařadit do ploch
zastavitelných. V současné době taková potřeba není.

Vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání návrhu ÚPKV
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Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
k.ú. D V O R Y
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.
1. PHL – Praha s.r.o.,
Na Pankráci 1062/58,
140 00 Praha 4

námitky dle § 52 odst. 2
obsah námitky

vyhodnocení

vymezení území dotčeného námitkou
Území se nachází v k.ú. Dvory [663549] — LV 448 a dále je vymezeno zmiňovanou Územní studii.

Námitka se zamítá.

Doručeno 4x:
7.4.2021
č.j.: 4141/SÚ/21/Vác
7.4.2021
č.j.: 4154/SÚ/21/Vác
9.4.2021
č.j.: 4304/SÚ/21/Vác
21.4.2021
email od Jiří Bartoš,
ředitel developmentu
Cimex Invest s.r.o.,
Na Pankráci 1062/58,
140 00 Praha 4

Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….
Poznámka pod čarou:

p.p.č. 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536/1, 537/1, 537/2, 538/1, 538/4, 538/5, 538/6, 538/7,538/8, Z podané námitky není zřejmé, v čem je spatřován rozpor.
538/9, 538/10, 538/11, 538/12, 538/15, 538/22 v k.ú. Dvory
Pozemky dotčené námitkou jsou dle návrhu Územního
plánu
Karlovy Vary (ÚPKV) vymezeny jako plochy Z03Obsah námitky:
SC-dv a plochy zeleně - přírodního charakteru ZP. V jižní
Rozpor návrhu Územního plánu s odsouhlasenou Územní studií Dvory, kú. Dvory.
části je lokalita dotčena koridorem CD D303 pro veřejně
Schváleno 13.5.2019, Spis.zn.: SÚI5968I19IGie - č.j.: 6173/SÚ/19, Vyňzuje: Marcela Giertlová, 353 152
prospěšnou stavbu Cyklostezka Ohře, úsek Karlovy Vary,
742
Doubský most – Karlovy Vary, Dvorský most (je již
Spisový znak: 327.2, Skartačni znak: V/10
zrealizován).
Navržený Územní plán nerespektuje podmínky stanovené ve schválené Územní studii. Vypracování této
studie bylo podmínkou uvedenou ve schválené Změně Č. 6/2015 UzPI Karlovy Vary kú. Dvory — Závodní výřez z hlavního výkresu ÚPKV
ul. Studie byla vypracovaná v roce 2017 a následně probíhalo její projednání, které bylo ukončeno
schválením této studie dne 13.5.2019. Následně byla studie zaregistrována do centrálního registru:
http://www.uur.cz!iLAS/ilas_tiskRL2Ol 3.asp? RC_UPD=24444217
Výše zmiňované procesy byly aktivně řízeny, koordinovány a rozhodovány Úřadem územního plánování a
stavebním úřadem — Karlovy Vary. Vlastník dotčených pozemků jednal v dobré víře v to, že návrh nového
územního plánu bude zmiňovaným úřadem koordinován se schválenou Územní studií. To se však bohužel
nastalo. Proto podáváme tuto námitku.

Toto řešení je převzato z Územního plánu města Karlovy
Vary (ÚPmKV), resp. Změny č. 6/2015 – k.ú. Dvory –
Závodní ul., která nabyla účinnosti dne 30.3.2017.
výřez z výkresu Plán využití území ÚPmKV

Do území vymezeného námitkou zasahuje záplavové
území Q100, Q20 a aktivní zóna záplavového území řeky
Ohře. Celé území dále spadá do záplavového území
zvláštní povodně pod vodním dílem.
Hranice aktivní zóny tvoří nepřekročitelný limit pro nově
navržené zastavitelné území v souladu s ustanovením
§ 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), z něhož nejsou možné
výjimky. Zastavitelné území Z03-SC je proto navrženo tak,
aby nezasahovalo do aktivní zóny záplavového území.
Územní plán města Karlovy Vary, resp. Změna č. 6/2015
stanovila jako podmínku pro rozhodování v území,
zpracovat pro předmětné území územní studii. V souladu
s § 30 stavebního zákona bylo dne 13.5.2019 pod sp.zn.
SÚ/5968/19/Gie - čj. 6113/SÚ/19 úřadem územního
plánování schváleno využití Územní studie Dvory, k.ú.
Dvory, která byla dne 21.5.2019 zapsána do evidence
územně plánovací činnosti. Předmětem řešení územní
studie je konsolidace technické infrastruktury, především
komunikací, a konsolidace stávajících rozvodů
inženýrských sítí (elektrická energie), respektive založení
nového systému inženýrských sítí (EI, plynovod, vodovod,
kanalizace, veřejné osvětlení, SLP, atd…) v řešeném
území. Dále pak je předmětem řešení regulace a
konsolidace zástavby v rámci parametrů změny územního
plánu č. 6/2015.

Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání
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2.

BBP advokátní kancelář
s.r.o., se sídlem
T.G. Masarykova 108,
272 01 Kladno
Navrhovatel námitek: Jana
Drbohlavová (nar. 8.3.1966),
bytem Sukova 5365,
430 03 Chomutov právně
zastoupena:
Mgr. Pavlem Bučinou,
advokátem
ze dne 4.5.2021 –
doručeno dne 6.5.2021
pod č.j.: 5820/SÚ/2021

Věc: Námitky k navrhovanému územnímu plánu města Karlovy Vary – k doplněnému znění ÚP projednávanému dne 29.4.2021
I.
Pořizovatel, Magistrát města Karlovy Vary, dle § 52 odst. 1 stavebního zákona zahájil řízení o návrhu
územního plánu města Karlovy Vary.
Navrhovatelka je vlastníkem dotčených nemovitostí – pozemků vedených na LV č. 623 pro k.ú. Dvory,
změnou územního plánu (dále také „ÚP“) pod bodem Z06, Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory.
Magistrát města Karlovy Vary je dále jen uváděn jako „Město“ či „Karlovy Vary“.
Navrhovatelka s předkládanými změnami oproti stávajícímu územnímu plánu a využití území
jakožto dotčená osoba nesouhlasí a má proti nim následující námitky:
1) Navrhovatelka se změnami využití území v ÚP pod body Z06, Z07 a Z08 nesouhlasí.
2) Změny v ÚP jsou selektivní, cílené a podnikatelskou činnost v místě pozemků v majetku
navrhovatelky, a to navíc v rozporu s odůvodněním změny využití území v daném k.ú.
3) Změna využití má povahu nuceného omezení vlastnického práva navrhovatelky.
4) Návrh změn je nedostatečně odůvodněný, vnitřně rozporný a nepřezkoumatelný – stále.
5) Návrh změn ÚP je nedostatečně připraven a Město si neuvědomuje hloubku zásahu do
občanskoprávních vztahů.
6) Navrhovaná změna ÚP je v rozporu se zákonnými normami veřejného i soukromého práva.
7) Město návrhem změn v ÚP zcela ignoruje tzv. právo přednosti
8) Změny v ÚP nešetří již nabytá práva navrhovatelky.
Navrhovatelka své námitky blíže specifikuje a odůvodňuje následovně.
II.
Předně navrhovatelka namítá to, že nový územní plán deklaruje ve svém odůvodnění změn v ÚP Karlovy
Vary snahu o přesunutí průmyslné výroby z centra města na jeho okraj.
Navrhovatelka je pak přesvědčena, že území, které má být dotčeno změnou Z06, Z07 a Z08, se nachází
v krajní části města Karlovy Vary, a tedy navrhovatelka zde vidí jednoznačný rozpor mezi tvrzenou ideologií
nového ÚP a jeho skutečnou podobou. V Této souvislosti již k předešlému projednání nového ÚP zakládala námitky a připomínky, které však veskrze nebyly reflektovány či byly pouze velmi povšechně odmítnuty.
„Způsob využití lokality Z07-VS-dv jako plochy smíšené výroby je obdobný jako plochy vymezené ve
stávajícím Územním plánu města Karlovy Vary, kde jsou definovány jako plochy výroby průmyslové Vp.
Lokalita Z07-VS-dv je určena pro umístění areálů nerušící výroby a služeb. Způsoby využití plochy VS
připouští následující využití:
Hlavní využití:
- lehký průmysl
- řemeslná výroba a výrobní i nevýrobní služby
Přípustné využití:
- sklady
- související administrativa, sociální zařízení, šatny a stravování zaměstnanců

Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání

Námitka se zamítá
Odůvodnění
Nový územní plán vychází z platného Územního plánu
města Karlovy Vary (schválen 14.10.1997 Zastupitelstvem
města Karlovy Vary), ale v některých oblastech samozřejmě po 24 letech, kdy byl dosud platný územní plán schválen, dochází ke změně názorů a představ na vývoj a rozvoj města. Objevují se nové funkce, nové záměry a tomu
se snaží nový územní plán ve svém návrhu přizpůsobit a
řešení vývoje města ovlivnit.
Po veřejném projednání návrhu ÚPKV byly požadavky
vlastníků vyhodnoceny.
Na základě tohoto vyhodnocení přistoupili autoři nového
Územního plánu Karlovy Vary k přehodnocení uplatněných funkčních ploch na pozemcích a lokalitách ve
vlastnictví pí Drbohlavové, tak aby byly nejlépe naplněny
podané připomínky a požadavky na předpokládané
funkční využití ploch v jejím vlastnictví.
Funkční plocha, která byla navržena v dokumentu pro
veřejné projednání (2019) plocha VS – plocha smíšená
výrobní určená ve své hlavní funkci pro stavby, zařízení a
plochy soužící pro lehký průmysl, řemeslnou výrobu a
služby; přípustná je související administrativa, sociální
zařízení, zařízení vědu a výzkum, autodopravu, parkoviště
stavební dvory,
byla v návrhu ÚPKV, který se projednával na opakovaném veřejném projednání změněna na plochu SK plochu smíšenou komerční.
Hlavní využití: vzájemná integrace staveb, zařízení a
ploch sloužících pro:
- občanské vybavení místního významu - komerční zařízení: maloobchodní služby, stravovací služby, ubytovací služby, církevní účely a administrativu
- stavby, zařízení a plochy pro drobnou a řemeslnou
výrobu
- bydlení v rodinných domech a v usedlostech s hospodářským zázemím
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- výroba energie pro vlastní potřebu území,
- věda a výzkum
- veřejné čerpací stanice pohonných hmot
- autodoprava a opravárenské služby
- stavební dvory
- maloobchod a nerušící služby
- služební byt správce nebo majitele umístěný v rámci stavby hlavní
- plochy související dopravní a technické infrastruktury
- plochy pro civilní ochranu
- plochy zeleně
- vodní plochy, vodní toky
Nepřípustné využití:
- zástavba a využití neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Plochy Vp ve stávajícím ÚPmKV jsou určeny pro zařízení průmyslu a výroby, která mají podstatné rušivé
účinky na okolí a která proto není možné umisťovat v jiných územích. V tomto území je přípustné
umisťovat:
a. všechny druhy zařízení průmyslu, výroby a služeb, sklady, stavební dvory a zařízení na údržbu
technického vybavení a komunikací
b. zařízení vědy a výzkumu
c. nákupní střediska
d. veřejné čerpací stanice pohonných hmot
e. zařízení pro soustředění a úpravu tříděného pevného domovního odpadu
f. byty služební a majitelů zařízení
g. kulturní, sportovní zařízení
h. ambulantní sociální a zdravotnická zařízení
i. zařízení veřejného stravování
j. zábavní zařízení
Z uvedeného vyplývá, že oba způsoby využití jsou obdobné.
Lokalita Z08-OM-dv – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední je určena pro rozvoj
stávající komerčně obchodní zóny, popř. k rozšíření stávajících ploch VD (plochy výroby a skladování –
drobná a řemeslná výroba), v obou případech s využitím dopravní a technické infrastruktury navazujících
areálů. Způsob využití plochy, která byla oproti platnému ÚPmKV rozšířena, bude změněn na plochy SK –
smíšené obytné – komerční. Tyto jsou určeny pro komerční občanské vybavení sloužící zejména pro
obsluhu tohoto území a nerušící plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu slučitelné s bydlením.“
Jako přímá citace odůvodnění de facto presumuje stanoviska dalších dotčených orgánů, kdy zde je
ze stávajícího stavu odebíráno s tím, že „toto zde stejně nepůjde“. Takový postup je však v rozporu
s působením obce jako garanta samosprávy. Současný návrh nového ÚP dle facto autoritativně
Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání

Přípustné využití
stavby, zařízení a plochy občanského vybavení místního významu - veřejnou infrastrukturu: vzdělání, výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
místní komunikace, pěší cesty
parkoviště, jednotlivé a řadové garáže pro osobní
automobily
parkoviště pro nákladní automobily
související technická infrastruktura
dětská hřiště
stavby, zařízení a plochy pro tělovýchovu a sport
veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
Podmíněně přípustné využití
- zábavní zařízení, pokud nejkratší vzdušná vzdálenost
od staveb, zařízení a ploch pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby a církevní účely
bude 100 m, a pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné
s bydlením
Nepřípustné využití
- stavby a využití neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
-
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vykládá a presumuje závěry a stanoviska jiných orgánů, k čemuž rozhodně nemá pravomoc. Není
možné připustit , aby jeden orgán státní správy, byť by se zde jednalo o obec v rámci samostatné
působnosti, zasahoval do působnosti jiných orgánů a autoritativně předjímal jejich rozhodnutí a tím
jednal ku škodě dalších subjektů – svých občanů.
III.
Dále navrhovatelka pak musí opakovaně uvést, že se domnívá, že právě k.ú. Dvory, jakožto právě okrajová
oblast města Karlovy Vary, by měla být průmyslově využívána způsobem, jaký uvádí současně platný
Územní plán vydaný OZV č. 1/2000 ze dne 7.2.2000, a to tím spíše, pokud zde je deklarována snaha nového ÚP o přesun průmyslové výroby směrem z centra na okraje Města. Tedy pro pozemky č. parc. 287/18,
parc. č. 287/19, 352/1, parc č. 352/2, parc.č. 352/3, parc.č. 352/6, parc č. 484, parc.č. 504/2, parc.č. 509/2,
parc. č. 509/13, parc. č. 509/19, parc. č. 509/25, parc. č. 509/26, parc. 509/31, parc. č. 509/32 vedené na
LV 723 pro k.ú. Dvory, ve vlastnictví navrhovatelky, by měl být zachován současný způsob využití pozemků dle platného územního plánu. Změna v této oblasti z průmyslové výroby uvedená pod Z06DS-dv, Z07-SK-dv a Z08-SK-dv, která mění využití na Plochy smíšené obytné – komerční (SK), je
jednak vnitřně nelogická a rozporná s tvrzeným záměrem pořizovatele na přesun průmyslové výroby, kdy v místě, kam by se mohla přesunout, ji pak výrazně omezuje.
Navrhovatelka proto navrhuje, pokud má dojít ke změnám ve využitelnosti území pro zmíněné oblasti
uvedené pod Z06-DS-dv, Z07-SK-dv a Z08-Vs-dv způsob využití – Plochy občanského vybavení, komerční
zařízení plošně rozsáhlá (OK).
Dále podotýká, že i nynější změny má za nedostatečně odůvodněné (viz čl. II) a vedené snahou
k prosazení procentuálně více zeleně na jednotlivé pozemky a jejich využití, což při snaze dostat
průmyslovou výrobu z centra na okraje města je pak absurdní a de facto zcela v opačném gardu, kdy tento
přesun nový ÚP deklaruje, aby to posléze navrženými změnami sám zmařil.
Navrhovatelka má na daném místě již podnikatelský záměr, který také v průběhu několikráte konzultovala
s příslušným městským úřadem a tento také rovněž přizpůsobovala požadavkům a potřebám města, to
zcela v souladu s právními předpisy a platným územním plánem města Karlovy Vary. Z výše uvedeného
důvodu také dosud nedošlo k využití pozemků ze strany navrhovatelky způsobem, jenž současný ÚP
umožňuje, touto změnou by pak byla pouze potrestána její snaha vyhovět požadavkům města a nenásilnou
formou zde podnikat a využívat svůj majetek tak, aby co nejméně narušovala chod města a naopak mu
mohla poskytnout něco prospěšného, např. v podobě přesunu vybrané průmyslové výroby právě na kraj
města např. z jeho více centrálních částí.
Nový ÚP funkci ploch občanského vybavení a ploch smíšených výrobních pak dále omezuje, zejména co
do procentuální využitelnosti území. Tento postup považuje navrhovatelka za diskriminační a selektivní,
který zcela destruuje její podnikatelskou činnost a podnikatelský záměr, který byl již jasně deklarován. Nad
rámec tohoto tvrzení pak upozorňujeme i na tu skutečnost, že tyto pozemky jsou vhodné k původnímu
způsobu využití nejenom umístěním v krajním katastrálním území, ale rovněž možností napojení na stávající infrastrukturu obdobných areálů již existujících na sousedních pozemcích. Neobstojí ani argument o
údajné blízkosti obytné zástavby. Jestliže toto využití bylo v ÚP obsaženo po dobu téměř dvaceti let,
je to logické vzhledem k umístění k.ú. Dvory a předmětných pozemků a tedy zde byla dlouhodobá
povědomost o budoucím využití tohoto území i pro obytnou zástavbu a její obyvatele v tomto území. Dále vzhledem k přítomnosti páteřní komunikace je zde zcela logické budovat spíše průmyslovou výÚzemní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání
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robu, kdy oblast bydlení je zde již postižena právě páteřní komunikací a jejími emisemi. Dle názoru navrhovatelky, tedy tato výroba zde požívá práva přednosti před obytnou zástavbou, i kdyby bylo možné vzít
takový argument vůbec v potaz. Rovněž tak osoby, které bydlení v dané lokalitě pořizovaly, si musely dle
stávajícího ÚP v době pořízení být vědomy funkčního určení pozemku v tomto k.ú. a tedy byly s průmyslovou výrobou v lokalitě smířeny. Změna ÚP v oblasti Z06, Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory, tak představuje zásah do právní jistoty, práv navrhovatelky a devalvaci soukromého vlastnictví navrhovatelky způsobem převyšujícím míru nuceného omezení a na její úkor. Přičemž dochází ke zvýhodnění omezené
skupiny soukromých osob a tedy nikoliv ve veřejném zájmu.
Navrhovatelka tedy uvádí, že v této části je znatelná retroaktivní povaha návrhu změny ÚP k tíži
navrhovatelky.
Ohledně odůvodnění má navrhovatelka za to, že návrh je zcela nedostatečně a zjevně nepravdivě
odůvodněn. Odůvodnění rovněž trpí rozporností a činí návrh zcela nepřezkoumatelným. Z tohoto důvodu lze návrh změny Z06, Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory označit za nelogický a zcela v rozporu s deklarovaným ideologickým směrem nového ÚP. V odůvodnění je uvedeno, že je zapotřebí vytvářet podmínky
v rámci změny Z07 a Z08 pro minimalizaci negativních vlivů. Jak je uvedeno shora toto odůvodnění je liché
a neodpovídá skutečnosti. Dále ze strany města došlo schválenou výstavbou v blízkosti areálu k vytvoření
podmínek, které chce nyní eliminovat. V tomto bodě se tedy změna ÚP nevypořádává se vzniklou retroaktivitou. Ze strany navrhovatelky je záměr pozemky využít zcela a v souladu s právními předpisy.
Pokud se má nový ÚP soustředit na posílení kvality života ve městě, pak právě tato změna je zcela nepochybně v přímém rozporu s tímto záměrem.
Zpracovatel nového ÚP se ve svém odůvodnění toliko odvolává na vyšší cíle bez jakékoliv
konkretizace, což tento postup jasně staví do pozice nepřezkoumatelnosti, neboť pouhý odkaz na
vyšší cíle nemůže vést k náhradě odůvodnění, když dochází k zásahu do soukromého vlastnictví
takové intenzity.
IV.
Navrhovatelka navrhovanou změnu územnímu plánu považuje ve vztahu k předmětným pozemkům (navrhovaná změna Z06, Z07 a Z08) za zásah přesahující intenzitu nuceného omezení vlastnického práva.
Navrhovatelka dále uvádí, že změny navrhované pro Územní plán města Karlovy Vary zcela jasně zasahují
do jejího vlastnického práva, když zcela selektivně postihují možnost využití jejích pozemků. Navrhovatelka
zde dále uvádí, že za podnikatelským účelem tyto předmětné pozemky, které mají být dotčeny právě změnou Územního plánu č. Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory, pořizovala a tedy je zde otázka zmařené investice a případné náhrady škody. Toto pak reflektuje §102 StavZ a k němu i přilehlá judikatura NSS (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci spis. Zn. 2 Ao 4/2008n ze dne 5. února 2009), kdy takový postup,
tedy změnu využití území bez náhrady, a to ještě území zcela jasně určeného a zakoupeného za podnikatelským účelem, pokládá za de facto vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva, které je podle
ústavního pořádku ČR bez náhrady naprosto nepřípustné. A za další je to možné pouze na základě zákona, což zde nebylo provedeno. Toto by mělo být rovněž součástí návrhu změny územního plánu, ovšem nikde se to zde nevyskytuje. A tedy dle názoru navrhovatelky tento návrh trpí zcela jasnou
vadou, na základě které by měl být tento návrh změn vrácen k přepracování.
V.
Dále navrhovatelka upozorňuje na tu skutečnost, že tato předpokládaná změna Z07 a Z08 je velice
Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání
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selektivní a míří na její konkrétní osobu, její podnikatelskou činnost a konkrétní pozemky, kdy obdobné
plochy v obci postiženy touto změnou nejsou a tyto daleko více zasahují do intravilánu obce. K tomuto se
opět vztahuje přiléhavá judikatura NSS, která jasně zavádí hranice takové možné změny využití
jednotlivého území oproti snížení hodnoty dotčeného majetku, samozřejmě za náhradu (viz rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ve věci spis. zn. 25 Cdo 3444/2013 ze dne 27. října 2015 kde vyslovil též závěr, že
jde o nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a to konkrétně ohledně existence
nároku na náhradu za omezení vlastnického práva mimo případy uvedené v § 102 odst. 2 stavebního
zákona). Toto opět není v předkládaném návrhu na změnu ÚP nijak reflektováno.
V souvislosti se shora uvedenými body je pak i to, že územní plán jako takový je opatření obecné povahy.
U takového opatření je pak nepřípustné, aby mířilo selektivně pouze na určitý podnikatelský subjekt bez
řádného opodstatněného důvodu. Tento opět není nijak reflektován v návrhu změny ÚP a tedy se dle
názoru navrhovatelky jedná o nepřípustný exces do soukromoprávních vztahů a podnikatelského
prostředí na území obce právě ze strany pořizovatele nového ÚP.
VI.
Navrhovatelka tedy v zákonné lhůtě a prostřednictvím svého právního zástupce navrhuje, aby bylo
rozhodnuto tak, že se změna Z06, Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory nepřijímá a vypouští z návrhu nového
ÚP města Karlovy Vary, neboť obsahuje nepřekonatelné vady a rozpory. Zároveň navrhovatelka
navrhuje, aby jakákoliv případná budoucí změna ÚP byla provedena bez zásahu do jejích pozemků.
3. BBP advokátní kancelář Věc: Námitky k navrhovanému územnímu plánu města Karlovy Vary – k doplněnému znění ÚP
s.r.o., se sídlem
projednávanému dne 29.4.2021
T. G. Masarykova 108,
I.
272 01 Kladno
Pořizovatel, Magistrát města Karlovy Vary, dle § 52 odst. 1 stavebního zákona zahájil řízení o návrhu
Navrhovatel námitek:
územního plánu města Karlovy Vary.
MILENIUM 3000 spol. s.r.o.,
Navrhovatelka je vlastníkem dotčených nemovitostí – pozemků vedených na LV č. 723 pro k.ú. Dvory,
IČ: 254 02 200,
změnou územního plánu (dále také „ÚP“) pod bodem Z06, Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory.
se sídlem Huťská 229, 272 01
Magistrát města Karlovy Vary je dále jen uváděn jako „Město“ či „Karlovy Vary“.
Kladno právně zastoupena:
Navrhovatelka s předkládanými změnami oproti stávajícímu územnímu plánu a využití území
Mgr. Pavlem Bučinou,
jakožto dotčená osoba nesouhlasí a má proti nim následující námitky:
advokátem
ze dne 4.5.2021 –
1) Navrhovatelka se změnami využití území v ÚP pod body Z06, Z07 a Z08 nesouhlasí.
doručeno dne 6.5.2021
2) Změny v ÚP jsou selektivní, cílené a podnikatelskou činnost v místě pozemků v majetku
pod č.j.: 5819/SÚ/2021
navrhovatelky, a to navíc v rozporu s odůvodněním změny využití území v daném k.ú.
3) Změna využití má povahu nuceného omezení vlastnického práva navrhovatelky.
4) Návrh změn je nedostatečně odůvodněný, vnitřně rozporný a nepřezkoumatelný – stále.
5) Návrh změn ÚP je nedostatečně připraven a Město si neuvědomuje hloubku zásahu do
občanskoprávních vztahů.
6) Navrhovaná změna ÚP je v rozporu se zákonnými normami veřejného i soukromého práva.
7) Město návrhem změn v ÚP zcela ignoruje tzv. právo přednosti
8) Změny v ÚP nešetří již nabytá práva navrhovatelky.
Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání

Námitka se zamítá
Obsahově shodné podání
Odůvodnění
Nový územní plán vychází z platného Územního plánu
města Karlovy Vary (schválen 14.10.1997 Zastupitelstvem
města Karlovy Vary), ale v některých oblastech
samozřejmě po 24 letech, kdy byl dosud platný územní
plán schválen, dochází ke změně názorů a představ na
vývoj a rozvoj města. Objevují se nové funkce, nové
záměry a tomu se snaží nový územní plán ve svém
návrhu přizpůsobit a řešení vývoje města ovlivnit.
Po veřejném projednání návrhu ÚPKV byly požadavky
vlastníků vyhodnoceny.
Na základě tohoto vyhodnocení přistoupili autoři nového
Územního plánu Karlovy Vary k přehodnocení navržených funkčních ploch na pozemcích a lokalitách ve vlastnictví fy Millenium 3000, tak aby byly nejlépe naplněny
podané připomínky a požadavky na předpokládané
funkční využití ploch v jejím vlastnictví.
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9) Město postupuje v rozporu s projektovou dokumentací komunikace od Závodní ulice.
Navrhovatelka své námitky blíže specifikuje a odůvodňuje následovně.
II.
Předně navrhovatelka namítá to, že nový územní plán deklaruje ve svém odůvodnění změn v ÚP Karlovy
Vary snahu o přesunutí průmyslné výroby z centra města na jeho okraj.
Navrhovatelka je pak přesvědčena, že území, které má být dotčeno změnou Z06, Z07 a Z08, se nachází
v krajní části města Karlovy Vary, a tedy navrhovatelka zde vidí jednoznačný rozpor mezi tvrzenou ideologií
nového ÚP a jeho skutečnou podobou. V Této souvislosti již k předešlému projednání nového ÚP zakládala námitky a připomínky, které však veskrze nebyly reflektovány či byly pouze velmi povšechně odmítnuty.
„Způsob využití lokality Z07-VS-dv jako plochy smíšené výroby je obdobný jako plochy vymezené ve
stávajícím Územním plánu města Karlovy Vary, kde jsou definovány jako plochy výroby průmyslové Vp.
Lokalita Z07-VS-dv je určena pro umístění areálů nerušící výroby a služeb. Způsoby využití plochy VS
připouští následující využití:
Hlavní využití:
- lehký průmysl
- řemeslná výroba a výrobní i nevýrobní služby
Přípustné využití:
- sklady
- související administrativa, sociální zařízení, šatny a stravování zaměstnanců
- výroba energie pro vlastní potřebu území,
- věda a výzkum
- veřejné čerpací stanice pohonných hmot
- autodoprava a opravárenské služby
- stavební dvory
- maloobchod a nerušící služby
- služební byt správce nebo majitele umístěný v rámci stavby hlavní
- plochy související dopravní a technické infrastruktury
- plochy pro civilní ochranu
- plochy zeleně
- vodní plochy, vodní toky
Nepřípustné využití:
- zástavba a využití neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Plochy Vp ve stávajícím ÚPmKV jsou určeny pro zařízení průmyslu a výroby, která mají podstatné rušivé
účinky na okolí a která proto není možné umisťovat v jiných územích.
Jako přímá citace odůvodnění de facto presumuje stanoviska dalších dotčených orgánů, kdy zde je
ze stávajícího stavu odebíráno s tím, že „toto zde stejně nepůjde“. Takový postup je však v rozporu
s působením obce jako garanta samosprávy. Současný návrh nového ÚP dle facto autorativně
Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání

Funkční plocha, která byla navržena v dokumentu pro
veřejné projednání (2019) plocha VS – plocha smíšená
výrobní určená ve své hlavní funkci pro stavby, zařízení a
plochy soužící pro lehký průmysl, řemeslnou výrobu a
služby; přípustná je související administrativa, sociální
zařízení, zařízení vědu a výzkum, autodopravu, parkoviště
stavební dvory,
byla v návrhu ÚPKV, který se projednával na
opakovaném veřejném projednání změněna na plochu
SK - plochu smíšenou komerční.
Hlavní využití: vzájemná integrace staveb, zařízení a
ploch sloužících pro:
- občanské vybavení místního významu - komerční zařízení: maloobchodní služby, stravovací služby, ubytovací služby, církevní účely a administrativu
- stavby, zařízení a plochy pro drobnou a řemeslnou
výrobu
- bydlení v rodinných domech a v usedlostech s hospodářským zázemím
Přípustné využití
stavby, zařízení a plochy občanského vybavení místního významu - veřejnou infrastrukturu: vzdělání, výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
místní komunikace, pěší cesty
parkoviště, jednotlivé a řadové garáže pro osobní
automobily
parkoviště pro nákladní automobily
související technická infrastruktura
dětská hřiště
stavby, zařízení a plochy pro tělovýchovu a sport
veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
Podmíněně přípustné využití
- zábavní zařízení, pokud nejkratší vzdušná vzdálenost
od staveb, zařízení a ploch pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby a církevní účely
bude 100 m, a pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné
s bydlením
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vykládá a presumuje závěry a stanoviska jiných orgánů, k čemuž rozhodně nemá pravomoc. Není
možné připustit, aby jeden orgán státní správy, byť by se zde jednalo o obec v rámci samostatné
působnosti, zasahoval do působnosti jiných orgánů a autoritativně předjímal jejich rozhodnutí a tím
jednal ku škodě dalších subjektů – svých občanů.
III.
Dále navrhovatelka pak musí opakovaně uvést, že se domnívá, že právě k.ú. Dvory, jakožto právě okrajová
oblast města Karlovy Vary, by měla být průmyslově využívána způsobem, jaký uvádí současně platný
Územní plán vydaný OZV č. 1/2000 ze dne 7.2.2000, a to tím spíše, pokud zde je deklarována snaha nového ÚP o přesun průmyslové výroby směrem z centra na okraje Města. Tedy pro pozemky č .parc. 287/18,
parc č. 287/19, 352/1, parc č. 352/2, parc č. 352/3, parc.č. 352/6, parc.č. 484, parc.č. 504/2, parc. č. 509/2,
parc. č. 509/13, parc. č. 509/19, parc. č. 509/25, parc. č. 509/26, parc. 509/31, parc. č. 509/32 vedené na
LV 723 pro k.ú. Dvory, ve vlastnictví navrhovatelky, by měl být zachován současný způsob využití pozemků dle platného územního plánu. Změna v této oblasti z průmyslové výroby uvedená pod Z06DS-dv, Z07-SK-dv a Z08-SK-dv, která mění využití na Plochy smíšené obytné – komerční (SK), je
jednak vnitřně nelogická a rozporná s tvrzeným záměrem pořizovatele na přesun průmyslové výroby, kdy v místě, kam by se mohla přesunout, ji pak výrazně omezuje.
Navrhovatelka proto navrhuje, pokud má dojít ke změnám ve využitelnosti území pro zmíněné
oblasti uvedené pod Z06-DS-dv, Z07-SK-dv a Z08-Vs-dv způsob využití – Plochy občanského
vybavení, komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK).
Dále podotýká, že i nynější změny má za nedostatečně odůvodněné (viz čl. II) a vedené snahou k prosazení procentuálně více zeleně na jednotlivé pozemky a jejich využití, což při snaze dostat průmyslovou výrobu z centra na okraje města je pak absurdní a de facto zcela v opačném gardu, kdy tento přesun nový
ÚP deklaruje, aby to posléze navrženými změnami sám zmařil.
Navrhovatelka má na daném místě již podnikatelský záměr, který také v průběhu několikráte konzultovala
s příslušným městským úřadem a tento také rovněž přizpůsobovala požadavkům a potřebám města, to
zcela v souladu s právními předpisy a platným územním plánem města Karlovy Vary. Z výše uvedeného
důvodu také dosud nedošlo k využití pozemků ze strany navrhovatelky způsobem, jenž současný ÚP
umožňuje. Touto změnou by pak byla pouze potrestána její snaha vyhovět požadavkům města a nenásilnou formou zde podnikat a využívat svůj majetek tak, aby co nejméně narušovala chod města a naopak mu
mohla poskytnout něco prospěšného, např. v podobě přesunu vybrané průmyslové výroby právě na kraj
města např. z jeho více centrálních částí.
Funkci ploch občanského vybavení a ploch smíšených výrobních pak dále omezuje, zejména co do procentuální využitelnosti území. Tento postup považuje navrhovatelka za diskriminační a selektivní, který
zcela destruuje její podnikatelskou činnost a podnikatelský záměr, který byl již jasně deklarován. Nad rámec tohoto tvrzení pak upozorňujeme i na tu skutečnost, že tyto pozemky jsou vhodné k původnímu způsobu využití nejenom umístěním v krajním katastrálním území, ale rovněž možností napojení na stávající
infrastrukturu obdobných areálů již existujících na sousedních pozemcích. Neobstojí ani argument o údajné
blízkosti obytné zástavby. Když toto využití bylo v ÚP obsaženo po dobu téměř dvaceti let, je to logické vzhledem k umístění k.ú. Dvory a předmětných pozemků a tedy zde byla dlouhodobá povědomost o budoucím využití tohoto území i pro obytnou zástavbu a její obyvatele v tomto území. Dále
vzhledem k přítomnosti páteřní komunikace je zde zcela logické budovat spíše průmyslovou výrobu, kdy
Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání

Nepřípustné využití
- stavby a využití neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Nová zastavitelná plocha u okružní křižovatky na ulici
Chebské rovněž byla změněna a to z důvodu jejího
přímého sousedství s plochou dopravní infrastruktury,
tzn., značného zatížení této lokality z provozu na komunikaci jak hlukem, tak zplodinami. Původně navrhovaná
plocha SM, umožnila umístění funkce bytové funkce,
v ploše OK se jedná o plochu občanského vybavení –
určenou pro komerční zařízení.
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oblast bydlení je zde již postižena právě páteřní komunikací a jejími emisemi. Dle názoru navrhovatelky, tedy tato výroba zde požívá práva přednosti před obytnou zástavbou, i kdyby bylo možné vzít takový argument vůbec v potaz. Rovněž tak osoby, které bydlení v dané lokalitě pořizovaly, si musely dle stávajícího
ÚP v době pořízení být vědomy funkčního určení pozemku v tomto k.ú. a tedy byly s průmyslovou výrobou
v lokalitě smířeny.
Změna ÚP v oblasti Z06, Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory, tak představuje zásah do právní jistoty, práv navrhovatelky a devalvaci soukromého vlastnictví navrhovatelky způsobem převyšujícím míru nuceného omezení a na její úkor, přičemž dochází ke zvýhodnění omezené skupiny soukromých osob
a tedy nikoliv ve veřejném zájmu.
Navrhovatelka tedy uvádí, že v této části je znatelná retroaktivní povaha návrhu změny ÚP k tíži
navrhovatelky.
Ohledně odůvodnění má navrhovatelka za to, že návrh je zcela nedostatečně a zjevně nepravdivě
odůvodněn. Odůvodnění rovněž trpí rozporností a činí návrh zcela nepřezkoumatelným. Z tohoto
důvodu lze návrh změny Z06, Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory označit za nelogický a zcela v rozporu s deklarovaným ideologickým směrem nového ÚP. V odůvodnění je uvedeno, že je zapotřebí vytvářet podmínky
v rámci změny Z06, Z07 a Z08 pro minimalizaci negativních vlivů. Jak je uvedeno shora toto odůvodnění je
liché a neodpovídá skutečnosti. Dále ze strany města došlo schválenou výstavbou v blízkosti areálu k vytvoření podmínek, které chce nyní eliminovat. V tomto bodě se tedy změna ÚP nevypořádává se vzniklou retroaktivitou. Ze strany navrhovatelky je záměr pozemky využít zcela a v souladu s právními
předpisy. Pokud se má nový ÚP soustředit na posílení kvality života ve městě, pak právě tato změna je
zcela nepochybně v přímém rozporu s tímto záměrem.
Zpracovatel nového ÚP se ve svém odůvodnění toliko odvolává na vyšší cíle bez jakékoliv
konkretizace, což tento postup jasně staví do pozice nepřezkoumatelnosti, neboť pouhý odkaz na
vyšší cíle nemůže vést k náhradě odůvodnění, když dochází k zásahu do soukromého vlastnictví
takové intenzity.
Pokud byl přijat Z06, Z07 a Z08 a zpracovatel požádal o příslušná stanoviska, je otázkou, proč nejdříve
nezmapoval jiné varianty řešení a neoslovil dotčené vlastníky.
III.
Navrhovatelka se pak dále opakovaně odvolá i na studii plánovaného rozšíření komunikace v k.ú. Dvory a
k.ú. Tašovice (viz. příloha plánek – projektování dokumentace komunikace od Závodní ulice k areálu). Zde
je plánováno využití pozemků ve vlastnictví navrhovatelky – pozemky jdoucí od kruhového objezdu zejména pozemek č. 509/2 a další přilehlé pozemky – a je pak tedy velmi s podivem, jaký důvod má mít změna
využití území navrhovaná pro nový ÚP, pokud je zde vedeno jednání ohledně možnosti využití těchto pozemků, a tento krok, resp. tato změna může a s největší pravděpodobností by i vedla k podstatnému snížení ceny předmětných pozemků, které však má v plánu využít samo město pro plánovanou komunikaci.
Zde je pak devalvována dobrá vůle navrhovatelky, která byla ochotná tyto pozemky za náhradu poskytnout
bez jakýchkoliv obstrukcí a tato navrhovaná změna pak cílí na snížení potencionální náhrady, což navrhovatelka jednoznačně odmítá. Není zde pro tento krok žádný důvod, město může s pozemky následně naložit podle svého uvážení a není tedy důvod ke změně využití území před tím, než tyto pozemky samo získá od současných vlastníků.
Příloha: - plánek – projektová dokumentace komunikace od Závodní ulice k areálu – již obsahem spisu
Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání
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IV.
Navrhovatelka navrhovanou změnu územního plánu považuje ve vztahu k předmětným pozemkům
(navrhovaná změna Z06, Z07, Z08) za zásah přesahující intenzitu nuceného omezení vlastnického
práva.
Navrhovatelka dále uvádí, že změny navrhované pro Územní plán města Karlovy Vary zcela jasně zasahují
do jejího vlastnického práva, když zcela selektivně postihují možnost využití jejích pozemků. Navrhovatelka
zde dále uvádí, že za podnikatelským účelem tyto předmětné pozemky, které mají být dotčeny právě změnou územního plánu č. Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory pořizovala, a tedy je zde otázka zmařené investice a případné náhrady škody. Toto pak reflektuje §102 StavZ a k němu i přilehlá judikatura NSS (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci spis. zn. 2 Ao 4/2008 ze dne 5. února 2009 a další), kdy takový
postup, tedy změnu využití území bez náhrady, a to ještě území zcela jasně určeného a zakoupeného za
podnikatelským účelem, pokládá za de facto vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva, které je
podle ústavního pořádku ČR bez náhrady naprosto nepřípustné. A za další je to možné pouze na základě
zákona, což zde nebylo provedeno. Toto by mělo být rovněž součástí návrhu změny územního plánu,
ovšem nikde se to zde nevyskytuje. A tedy dle názoru navrhovatelky tento návrh trpí zcela jasnou
vadou, na základě které by měl být tento návrh změn vrácen k přepracování.
V.
Dále navrhovatelka upozorňuje na tu skutečnost, že tyto předpokládané změny Z06, Z07 a Z08 jsou velice
selektivní a míří na její konkrétní osobu, její podnikatelskou činnost a konkrétní pozemky, kdy obdobné
plochy v obci postiženy touto změnou nejsou a tyto daleko více zasahují do intravilánu obce. K tomuto se
opět vztahuje přiléhavá judikatura NSS, která jasně zavádí hranice takové možné změny využití jednotlivého území oproti snížení hodnoty dotčeného majetku, samozřejmě za náhradu (viz rozsudek Nejvyššího
soudu ČR ve věci spis. zn. 25 Cdo 3444/2013 ze dne 27. října 2015 kde vyslovil též závěr, že jde o nárok
na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a to konkrétně ohledně existence nároku na náhradu za omezení vlastnického práva mimo případy uvedené v § 102 odst. 2 stavebního zákona). Toto
opět není v předkládaném návrhu na změnu ÚP nijak reflektováno.
V souvislosti se shora uvedenými body je pak i to, že územní plán jako takový je opatření obecné povahy.
U takového opatření je pak nepřípustné, aby mířilo selektivně pouze na určitý podnikatelský subjekt bez
řádného opodstatněného důvodu. Tento opět není nijak reflektován v návrhu změny ÚP, a tedy se dle názoru navrhovatelky jedná o nepřípustný exces do soukromoprávních vztahů a podnikatelského prostředí na území obce právě ze strany pořizovatele nového ÚP.
Navrhovatelka dále žádá, aby byla ona i všichni další vlastníci dotčených pozemků písemně vyrozumíváni o veškerých rozhodnutích v této věci tak, jak to ukládá zákon o územním plánování, zákon o
obcích a v neposlední řadě i správní řád.
VI.
Navrhovatelka tedy v zákonné lhůtě a prostřednictvím svého právního zástupce navrhuje, aby bylo
rozhodnuto tak, že se změna Z06, Z07 a Z08 pro k.ú. Dvory nepřijímá a vypouští z návrhu nového
ÚP města Karlovy Vary, neboť obsahuje nepřekonatelné vady a rozpory. Zároveň navrhovatelka
navrhuje, aby jakákoliv případná budoucí změna ÚP byla provedena bez zásahu do jejích pozemků.
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Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
k.ú. KARLOVY VARY
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.

1. Lukáš Moc
Husova 314/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň

ze dne 1.2.2021
doručeno dne 4.2.2021
č.j.: 1513/SÚ/21

2. Ing. Marcela
Matušková Gernerová
K Rohu 1
360 01 Jenišov
doručovací adresa:
Moyo holding, a.s.,
Botanická 276,
362 63 Dalovice
ze dne 25.2.2021
doručeno dne 22.3..2021
č.j.: 3509/SÚ/21

námitky dle § 52 odst. 2
obsah námitky

vyhodnocení

obsah námitky
Změnu funkce p.p.č. 771 k.ú. Karlovy Vary z dopravní na XI, - plochy specifické lázeňské — navazuje na
stávající využití plochy
odůvodnění
Jedná se o část pozemku, která přímo navazuje na stávající budovu a její využití. Změna funkce se požaduje
pro možnost drobné přístavby zimní zahrada, prodejní altán apod.

Námitka se zamítá
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….

obsah námitky:
Námitka se zamítá
Nesouhlasím s podmínkou využití předmětné parcely a staveb specifikovanou v rámci vymezeného bloku Odůvodnění:
zástavby č. 17.1 vymezeného ulicí Na Vyhlídce a Stezkou Jeana de Caro.
Námitka se týká řešení, které není předmětem
Podmínky stanovuje, že „Výška staveb je nepřekročitelná“.
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
Odůvodnění:
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
Dotčené území sousedí:
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
a) Ve směru k nemocnici se stávajícím bytovým domem vyšším o 2 podlaží
b) Ve směru k Imperiálu s volnou parcelou, na které je vyprojektována a rozhodnutím o umístění stavby stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
povolena stavba vyšší o 3 podlaží
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
Ostatní domy (stávající i navrhované) v této části ulice „Na Vyhlídce“ mají výškovou hladinu hřebene projedná na opakovaném veřejném projednání….
střech přibližně stejnou.
Požaduji tedy upravit podmínku uvedenou v námitce na „výška staveb musí respektovat výšku Pro informaci a upřesnění
sousedních ať již stávajících nebo nově navržených staveb“. Způsob a charakter zástavby je patrný Uvedené pozemky a stavby na nich se nacházejí v bloku
12.7 - ulice Ondřejská, Na Vyhlídce, Vřídelní
ze samostatné přílohy č. 2 – grafická příloha č. 2
Podmínky využití:
p.p.č. 1312/1, 1312/3 a 1313 – vše v k.ú. Karlovy Vary – vlastník pozemků a staveb
Půdorysně musí stavby zachovat umístění na hranici
bloku podél ulice Ondřejská. Je nepřípustné rozšiřovat
zastavěné plochy stávajících staveb nadzemními stavbami směrem k veřejnému prostranství - ulici Na
Vyhlídce.

Na přilehlých svazích a terasách je přípustné stavět
pouze jednopodlažní stavby s využitím pro lázeňství.
Maximální výška stavby řadové zástavby podél ulice
Ondřejská je 20 m po hřeben střechy. Maximální výška
stavby řadové zástavby podél ulice Vřídelní je 23 m po
hřeben střechy. Maximální výška stavby individuální zástavby podél ulice Na Vyhlídce 15 m po hřeben střechy.
Stavby a stavební úpravy musí respektovat charakter
střešní krajiny příslušné lokality

3. Eden invest KV s.r.o.
IČ 26349981,
Na Vyhlídce 93/50,
360 01 Karlovy Vary
právně zastoupen
Michaelem Burešem,
advokátem v advokátní
kanceláři:
BUREŠ MAGLIA,
Advokáti s.r.o.
IČO 01648764
T.G.Masaryka 282/57,
360 01 Karlovy Vary
vyřizuje MB/PR
ze dne 5.5.2021
doručeno 5.5.2021
čj.: 5815/SÚ/21

Námitky k návrhu územního plánu
I.
Vymezení základních skutečností

Námitka se zamítá

Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vše v obci Karlovy Vary, katastrální území Karlovy Vary, zapsáno na LV č. 3249 (dále jen
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
„Pozemky“).
projedná na opakovaném veřejném projednání….
Současný územní plán regulující k. ú. Karlovy Vary byl přijat jako Obecně závazná vyhláška města
Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary (dále jen
K předloženému řešení dotčené lokality nebyly v žádné
„Územní plán“).
etapě projednávání Územního plánu Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, v současné době poři- podány vlastníkem připomínky ani námitky.
zuje nový územní plán, jehož návrh je veřejnosti k dispozici k seznámení a připomínkování (dále
jen „Návrh územního plánu“).
Klient nesouhlasí se současnou verzí Návrhu územního plánu ve vztahu k Pozemkům, proto proti Zastavitelnost této lokality je dána dosud platným
němu podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále Územním plánem města Karlovy Vary, který byl schválen
jen „SZ“), v zákonné lhůtě
Zastupitelstvem města Karlovy Vary 14.10.1997, jehož
Klient je vlastníkem následujících pozemků:
− pozemku parc. č. 8 o výměře 2.384 m2;
− pozemku parc. č. 5 o výměře 595 m2;
− pozemku parc. č. 1270 o výměře 353 m2;
− pozemku parc. č. 1282 o výměře 146 m2 a
− pozemku parc. č. 1286 o výměře 292 m2,
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závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou
(OZV) města Karlovy Vary č. 6/1997, která nabyla
účinnosti dne 1.12.1997. OZV byla novelizována OZV č.
1/2004, která nabyla účinnosti dne 22.7.2004 a OZV č.
1.
Vymezení obecných skutečností
13/2006, která nabyla účinnosti dne 11.5. 2006 a tyto se
Územním plánem jsou Pozemky zařazeny do plochy označené L-1, jejíž specifikace je uvedena promítly do úplného znění Obecně závazné vyhlášky
v čl. 19 Územního plánu. Článkem 41a bod. 10 jsou v této ploše stanoveny následující limity:
města Karlovy Vary č.1/2000, o závazných částech
− Maximální % zastavění pozemku: 100;
Územního plánu města Karlovy Vary.
− Minimální ozelenění pozemku: 20;
Pro historicky a architektonicky cenné území města Kar− Koeficient podlažní plochy: 2,0;
lovy Vary byla vypracována v roce 2014 Územní studie
− Maximální podlažnost: 5.
prostorových regulativů pro historické centrum města
n á m i t k y , které odůvodňuje následovně:
II.
Námitky

Návrh územního plánu řadí Pozemky do plochy „P09-XL-kv“ do tzv. lokality 16, která je ve výro- Karlovy Vary. (dále ÚS PRKV) Územní studie je zaregistrována na Ústavu územního rozvoje v Brně a jedná
ku Návrhu územního plánu popsána následovně:
se o neopominutelný dokument pro město při rozhodoLokalita 16. (Proluka u Vřídla, kostel sv. Máří Magdalény)
vání o nové výstavbě či přestavbě či jiných stavebních
− základní hodnotou území určenou k ochraně je kvalita veřejných lázeňských prostor úpravách objektů v této části města.
s významnými, architektonicky cennými a kvalitními objekty
V této studii je pro dotčenou lokalitu uvedeno: „výškovou
− pro plochu P09-XL-kv (stávající proluku) je nutno zpracovat územní studii, ze které vy- regulaci je nutno ověřit architektonickou studií“.
plynou podmínky prostorové regulace a limity pro zástavbu s respektováním architektoPřipomínkované řešení uvedené lokality je v návrhu
nických a urbanistických hodnot
− stavby a stavební úpravy lokality musí plně respektovat postavení kulturní památky kos- Územního plánu Karlovy Vary (dále ÚPKV), uplatněno již
tela sv. Máři Magdaleny, včetně jejího prostředí, tak aby bylo zachováno historické posta- v roce 2016, kdy proběhlo společné jednání o návrhu
vení tohoto objektu vůči okolní zástavbě, kostel sv. Máří Magdaleny je kompozičně územního plánu – květen 2016. Zde byly již stanoveny
limity pro plochu P09-XL-kv
důležitá stavba
Shodně byly stanoveny podmínky pro zástavbu uvedené
Návrhem územního plánu má fakticky dojít ke změně limitů stanovených Územním plánem. Ve lokality v návrhu, který se projednával na veřejném
výroku Návrhu územního plánu jsou Pozemky zařazeny do plochy „P09-XL-kv“, pro kterou jsou projednání ÚPKV - 2/2019 a následně na opakovaném
určeny dále uvedené podmínky.
veřejném projednání.
P09-XL-kv [0,4269 ha] Plochy specifické - lázeňské (XL).
Cílem přestavby je dobudování cenné dlouhodobě nevyužívané plochy v centru lázeňského území.
1. Nezbytná podmínka přestavby je zpracování územní studie US18.
2. Specifické podmínky do zadání územní studie
2a
maximální výška zastavění: Výška hlavní římsy maximálně 18 a hřebene
maximálně 23 metrů nad úrovní bezprostředně přilehlé výšky terénu ulice Vřídelní
a nám. Svobody dle původní parcelace. Objekt nesmí negativně narušit
panoramatický výhled z vyhlídky přilehlých sadu Jeana de Carro.
2b
maximální procento zastavění: 70
2c
minimální procento ozelenění: 20
2d
komplexní řešení dopravy v klidu, realizované na této ploše
2e
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
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Vypracování navrhované územní studie nijak neomezuje
vlastníka uvedených pozemků. Jedná se stále jen o
územní studii, která řešení dotčeného území z hlediska
souladu se stávající okolní zástavbou, podmínkami, které
z lokalizace řešeného velmi atraktivního prostoru na
území města vyplývají. Tak jak je uvedeno v podmínkách
řešení územní studie dotčeného prostoru.
Studie není závazným dokumentem jako je územní plán
nebo regulační plán, tzn., že může být řešena ve
variantách. Z pohledu autorů – autorizovaných
architektů, kteří jediní mají možnost územně plánovací
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dostavba území musí respektovat blokový charakter zástavby. Podrobné podklad – územní studii, řešit, může studie nabídnout
podmínky prostorové regulace budou stanoveny na základě US 18. Dostavby investorovi či vlastníkovi pozemků mnoho možností
řešeného prostoru, a to za podmínek, že budou
nesmí narušit dominantní postavení kostela sv. Máří Magdaleny.
respektovány limity stanovené pro dané území v platném
Z odůvodnění Návrhu územního plánu plyne, že plocha P09-XL-kv je nejrozsáhlejší a nejexponoúzemně plánovací dokumentaci – územním plánu.
vanější městskou prolukou ve stávající zástavbě. Prostorová regulace plochy začleňuje území do
stávající prostorové struktury stabilizovaných ploch. 1
2f

Dále je v odůvodnění v části týkající se zdůvodnění zařazení do ploch přestavby uvedeno, že v případě plochy P09-XL-kv [0,4269 ha] jde z hlediska urbanistické koncepce a architektonické kompozice o nejvýznamnější v současné době nezastavěnou plochu ve vnitřním lázeňském území.
Plocha se nachází v samém centru vnitřního lázeňského území v bezprostředním sousedství Vřídla
a barokního kostela Sv. Máří Magdaleny. Cílem zařazení vybraného území do ploch přestavby je
nastavení vhodných urbanistických a případně dalších prostorových ukazatelů pro budoucí stavbu,
smysluplně využívající dlouhodobě zanedbaný cenný stavební pozemek. V platném ÚPKV je tato
výjimečná plocha označena L-1 a je rovněž dlouhodobě určena k zastavění. Nezbytnou podmínkou
realizace zástavby plochy je zpracování územní studie, aby byly účinně ochráněny zájmy města a
městské památkové rezervace vůči provozně a prostorově nadměrným a místu nepřiměřeným požadavkům vlastníků dotčených pozemků. Tyto nevhodné záměry byly dokumentovány v mnoha
předchozích urbanistických a architektonických návrzích na využití této plochy. 2

2.

Rozpor výroku Návrhu územního plánu

Popis Lokality 16 ve výroku Návrhu územního plánu 3 je svým obsahem, s výjimkou konstatování,
že: „kostel sv. Máří Magdaleny je kompozičně důležitá stavba“ v rozporu s navazujícím textem.
Požaduje zpracování územní studie,: „ze které vyplynou podmínky prostorové regulace a limity pro
zástavbu“,
_________________________________________________

Čl. 3.e.3.4) Zdůvodnění prostorové regulace v plochách změn v lázeňském území.
Čl. 3.e.2) Zdůvodnění vymezení rozvojových ploch.
1
Lokalita 16. (Proluka u Vřídla, kostel sv. Máří Magdalény)
- základní hodnotou území určenou k ochraně je kvalita veřejných lázeňských prostor s
významnými, architektonicky cennými a kvalitními objekty
- pro plochu P09-XL-kv (stávající proluku) je nutno zpracovat územní studii, ze které vyplynou podmínky prostorové regulace a limity pro zástavbu s respektováním architektonických a urbanistických hodnot
- stavby a stavební úpravy lokality musí plně respektovat postavení kulturní památky kostela
sv. Máři Magdaleny, včetně jejího prostředí, tak aby bylo zachováno historické
- postavení tohoto objektu vůči okolní zástavbě, kostel sv. Máří Magdaleny je kompozičně
důležitá stavba
1
1
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---------------------------------------------------------------------------

ale v bodu 2 - specifické podmínky pro zadání studie, již tyto regulativy rovnou stanoví (výška
zástavby, stupeň zastavění atd.), z čehož vyplývá, že uvedený požadavek na studii jako zdroje regulačních prvků, které jsou již stanoveny, postrádá logické odůvodnění. Klient požaduje od požadavku na zpracování územní studie upustit.
--------------------------------------------------------------------------

3.

Územní studie

Dle Územního plánu je plocha L-1 určená k zastavění, ovšem za jiných podmínek, než se nově
navrhují. Proč dochází ke změně těchto podmínek, není argumentačně nijak odůvodněno. Jako
nezbytná podmínka zástavby se nově uvádí zpracování územní studie, což se odůvodňuje dřívějšími, dle názoru zpracovatele Návrhu územního plánu, nevhodnými záměry. Ani jeden z těchto záměrů však nebyl orgány památkové péče kladně projednán v územním řízení a stavebník od nich
proto ustoupil. Z toho vyplývá, že schvalovací pro-ces nastavený stávající legislativou je dostatečnou zárukou toho, aby na ploše nevznikla stavba, která by narušila okolní architektonické a urbanistické hodnoty. Z tohoto důvodu požadujeme zrušit podmínku pořízení územní studie jako požadavek nadbytečný, který žádnou zvýšenou ochranu architektonických hodnot sám o sobě nezajistí, ale pouze finančně a byrokraticky zatíží majoritního vlastníka Pozemků, který vlastní 88 %
plochy P09-XL-kv. Zbývající část plochy P09-XL-kv vlastní pořizovatel územního plánu, který si
paradoxně možnost zástavby svého pozemku v ploše P09-XL-kv požadavkem na studii zkomplikoval měrou nebývalou a proto požadovaná územní studie není ani v jeho zájmu.
Územní studie je definována v § 30 odst. 1 SZ takto:
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav
nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního
systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití
a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Jak z této definice vyplývá, územní studie má řešit zcela jiné úkoly, nežli je zástavba proluky o
velikosti 0,4269 ha, ke které již byla v minulosti vydána dosud platná závazná stanoviska orgánů
památkové péče, která dostatečně a určitě definují podmínky, za kterých lze zástavbu povolit.
Namítáme, že ultimativní požadavek na pořízení územní studie pro tento případ nemá dostatečnou
oporu ve SZ a že se jedná o extenzivní aplikaci zákona na případ, na který neměl zákonodárce
v úmyslu institut „územní studie“ použít. Také z těchto důvodů Klient požaduje vypuštění
požadavku na vypracování územní studie z Návrhu územního plánu.

4.

Stanovení podmínek pro pořízení územní studie

Stanovením shora uvedených specifických podmínek 2a - 2c 4 pro zadání územní studie de facto
dochází v Návrhu územního plánu k nepřípustné implementaci závazných prvků prostorové regulace
do územního plánu . V ustanovení § 43 odst. 3 SZ se totiž uvádí: „Územní plán ani vyhodnocení
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vlivu na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání
územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s prvky
regulačního plánu; tato skutečnosti musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena.“
Je obecně známou skutečností, že rozhodnutí zastupitelstva o pořízení územního pláni či zadání
územního plánu města Karlovy Vary žádné takové ustanovení neobsahuje. Pořizovatel a
zpracovatel jednali v rozporu se SZ, když tyto regulační prvky až dodatečně v průběhu zpracování
územního plánu
---------------------------------------------------------------1

2a

2b
2c

maximální výška zastavění: Výška hlavní římsy maximálně 18 a hřebene maximálně 23
metrů nad úrovní bezprostředně přilehlé výšky terénu ulice Vřídelní a nám. Svobody dle
původní parcelace. Objekt nesmí negativně narušit panoramatický výhled z vyhlídky
přilehlých sadu Jeana de Carro.
maximální procento zastavění: 70
minimální procento ozelenění: 20

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

do něj zanesli. Zřídili k tomu dokonce zvláštní pracovní skupinu, která pořizovala záznamy o své
činnosti, které její regulační činnost přesvědčivě dokumentují.
Zpracovatel a pořizovatel při veřejném projednávání uvedli písemnou odpovědí na položenou
otázku: „Kdy a kým bylo rozhodnuto o tom, že pro funkční plochy budou vymezeny regulativy
prostorového uspořádání ?“ toto:
„Územní plán řeší regulativy prostorového uspořádání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění - Příloha č. 7 - „Obsah a struktura územního plánu“ - (1) Textová část → odst. f)“
Z této odpovědi vyplývá zásadní nepochopení znění SZ ze strany pořizovatele a zpracovatele v
oblasti prostorové regulace. Zákon uvádí, že regulativy prostorového řešení se zabývá územní
plánování (tedy územně plánovací proces), ale zcela vylučuje, že by se jimi směl zabývat územní
plán (tedy dokument), nebylo- li by to před jeho pořízením explicitně zastupitelstvem města
schváleno.
Zásadně proto namítáme skutečnost, že Návrh územního plánu obsahuje regulační prvky příslušející
regulačnímu plánu či územnímu rozhodnutí, které do něj byly zařazeny v procesu zpracování kolem
roku 2016 - 2018 a požadujeme, aby všechny prvky prostorové regulace byly z Návrhu územního
plánu vyřazeny.
Zpracovatel a pořizovatel při ústním jednání sami potvrdili svojí odpovědí na níže položenou
otázkou:
„Na základě jakého právního předpisu či správního rozhodnutí se požadují Územním
v tomto území dodržet níže uvedené parametry?

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

plánem

Stránka | 6

a)

maximální výška zastavění: Výška hlavní římsy maximálně 18 a hřebene maximálně 23metrů
nad úrovní bezprostředně přilehlé výšky terénu ulice Vřídelní a nám. Svobody dle původní pareclace. Objekt nesmí negativně narušit panoramatický výhled z vyhlídky přilehlých sadů Jeana de
Carro.

Na základě jakých předpisů jsou určeny ty to výšky a proč nejsou určeny výšky jiné?
Poskytnutá odpověď:
„Tato podmínka vyplynula ze zadání dle „Územní studie prostorových regulativů historického
centra města Karlovy Vary“. Tato studie byla pro řešení prostorové regulace v ÚPKV určena
rozhodnutím zastupitelstva jako určující územně plánovací podklad. Dané území (dnes nazývané
„Kamenolom“) bylo původně zastavěným územím. Při zpracování studie bylo přihlíženo k
historickým podkladům, jako jsou císařské otisky stabilního katastru, ale i v roce 1970 zde ještě byla
původní parcelace dokládající řadovou blokovou zástavbu a zejména měřítko jednotlivých parcel.
Regulační podmínky byly stanoveny a projednány po dohodě s NPÚ pracoviště Loket. Výšky byly
stanoveny na základě navazující zástavby sousedních staveb, tak aby nenavyšovaly výškovou hladinu
v daném místě. To byla jedna z podmínek, tak aby nová zástavba nevytvářela vedle NKP Kostel Sv.
Máří Magdaleny novou nežádoucí dominantu“
Výše uvedené jasně, přehledně a transparentně dokládá nezákonnost celého postupu při
zpracovávání územního plánu. Zastupitelstvo neurčilo pro řešení prostorové regulace v územním
plánu Studii prostorových regulativů až cca 7 let poté, co schválilo pořízení a zadání územního,
neboť by jednalo v tak zásadním rozporu se zněním ustanovení § 43 odst. 3 SZ, ale zpracovatel na
základě pokynů pracovní skupiny pro územní plán si to tak vyložil. Studie prostorových regulativů
byla zpracována pro zcela jiné účely, a to jako pomůcka pro vyjadřování Obce ve správních řízeních
na území památkové zóny. V případě této studie nejde o žádný striktní nepřekročitelný dokument,
ale studie připouští i možnost jiné regulace, pakliže se prokáže její přípustnost.
Stanovení a projednání regulačních podmínek dohodou s OOP NPÚ v Lokti rovněž nemá oporu v
zákoně. Toto pracoviště není příslušným orgánem státní správy, kterým je Odbor památkové péče
Magistrátu města Karlovy Vary, v případě kostela sv. Máří Magdalény příslušný odbor Krajského
úřadu. Odborná organizace Ministerstva kultury není správním orgánem a není oprávněna vydávat
správní rozhodnutí a stanoviska, je pouze oprávněna vydávat odborná stanoviska či doporučení a
provádět průzkumnou a výzkumnou činnost.

5.

Odůvodnění podmínek pro pořízení územní studie

Podle ustanovení § 43 odst. 2 SZ jsou v případě podmínění rozhodování územní studií součástí
územního plánu podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence
územně plánovací činnosti.
Návrh územního plánu stanovil jako nezbytnou podmínku přestavby zpracování územní studie
US18 a celkem šest podmínek pro její pořízení. Parametry podmínek nejsou v Návrhu územního
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plánu nikde odůvodněny. Odůvodnění týkající se plochy P09-XL-kv uvedené v Návrhu územního
plánu popisuje zejména lokalitu jako takovou, hodnoty podmínek jsou však stanoveny bez dalšího.
Návrh územního plánu musí odůvodnění obsahovat nejpozději ve fázi po projednání návrhu.
Nutnost odůvodnění návrhu územního plánu zmínil ve svých rozhodnutích také Nejvyšší správní
soud 5. Při řešení jednotlivých ploch v rámci přípravy územního plánu se nabízí mnoho variant, ze
kterých je možné vybrat pouze jednu. Pokud nedojde k vysvětlení toho, proč došlo k výběru zvolené
varianty, vyvstává otázka, jaké byly předpoklady pro její výběr. Odůvodnění výběru zvolené
varianty zakládá transparentnost a legitimitu zvoleného řešení. K jednotlivým vybraným
podmínkám následuje podrobnější komentář:
a) Podmínka 2a - výška
Výškový rozdíl jednotlivých bodů na Pozemcích je až cca 20 výškových metrů. Při dodržení
podmínky výšky hlavní římsy maximálně 18 a hřebene maximálně 23 metrů nad úrovní
bezprostředně přilehlé výšky terénu ulice Vřídelní a nám. Svobody by zástavba směrem do ulice
Kolmá měla hlavní římsu 2 metry pod úrovní ulice Kolmá a hřeben pouze 3 metry nad její úrovní.
Podmínka týkající se zákazu narušení panoramatického výhledu z vyhlídky přilehlých sadů Jeana
de Carro je příliš obecná a umožňuje velmi rozdílná subjektivní hodnocení jejího splnění.
b) Podmínka 2b - procento zastavění
Maximální procento zastavění: 70 – není zřejmé, na základě čeho byl stanoven tento parametr.
Prostým srovnáním katastrální mapy lze dojít k závěru, že prakticky všechny pozemky v dané
lokalitě, na kterých je umístěna stavba, jsou zastavěny z téměř 100%. Současné budovy, na které by
měla výstavba na Pozemcích navazovat, aby spolu tvořily uliční frontu, jsou v některých případech
zastavěny i ze 100% (např. pozemek parc. č. 1277). Mimoto technické požadavky Inspektorátu lázní
Ministerstva zdravotnictví ČR uplatněné k předchozím návrhům na zastavění plochy P09-XL-kv (L
– 1) byla vždy jasná: Plochu je nutno zastavět tak, aby se základovou deskou spolehlivě utěsnily
všechny divoké vývěry thermy, které se v ploše nacházejí, tedy v maximálním rozsahu.
c) Podmínka 2d – řešení dopravy v klidu
Tato podmínka je v rozporu s nařízením vlády ČR 231/2012 Sb. které zakazuje budování
hromadných garáží na celém lázeňském území. Normové řešení dopravy v klidu při kapacitě
--------------------------------------------------------------------------------------

např. v rozsudku č. j. 8 Ao 6/2011-87 ze dne 22.12.2011: „Součástí odůvodnění návrhu změny
územního plánu by mělo být komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně
vyhodnocení předpokládaných důsledků.“
1

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

např. 120 lůžek, která je v této ploše P09-XL-kv reálná, obnáší vybudovat 60 parkovacích stání.
Při veřejném projednávání uvedli zpracovatel a pořizovatel na otázku:
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„Na základě jakého předpisu je požadováno řešit komplexní dopravu klidu v nevyšším ochranném
pásmu 1 A přírodních léčivých zdrojů při vědomí, že tato doprava není řešena ani v jednom
z ubytovacích a obchodních či lázeňských zařízení v okolí?“
tuto odpověď,:
„Kapacity pro parkování hostů jsou v centru území městské památkové rezervace vyčerpány a
rovněž kapacity ostatních dostupných parkovišť jsou téměř vyčerpány. Praxe ukazuje, že LD, které
mají svoje parkoviště, byť s omezenou kapacitou, uvnitř LD, jsou ve výhodě a nezpůsobují dopravní
kolize ve vnitřním lázeňském území. Vzhledem k tomu, že řešená lokalita se nachází v ochranném
pásmu I. stupně IA přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, bude navrhovaná
kapacita parkování x garážování značně omezena a musí být projednána a schválena příslušnými
dotčenými orgány.
Větší kapacity pro garážování a parkování hostů i obyvatel jsou dále navrženy na několika lokalitách
ve Vnitřním území lázeňského místa Karlovy Vary. V dostupné vzdálenosti jsou navrženy hromadné
garáže v těchto lokalitách: Galerie, Kouzelné městečko, Husovo náměstí, Luční vrch, Petřín a
další.“
ze které jasně vyplývá, že si jsou vědomi, že jejich požadavek na komplexní řešení dopravy klidu v
ploše P09-XL-kv je v praxi nerealizovatelný a že bude muset být řešen mimo ploše P09-XL-kv.
Klient proto žádá o vypuštění tohoto požadavku z Návrhu územního plánu.

d) Podmínka 2e – zajištění vyhovujícího napojení na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
Tento požadavek vyplývá ze zákona a je proto zcela nadbytečný, je proto žádoucí jej v Návrhu
územního plánu neuvádět a vynechat jej.

e) Podmínka 2f – respektování blokové zástavby
Zde uvádí zpracovatel pro zástavbu proluky další termín, a to „Dostavba území“, který SZ nezná.
Z jeho obsahu je zřejmé, že popisuje dostavbu již částečně zastavěného území. Předmětné území plocha P09-XL-kv - je však nezastavěno, Klient proto požaduje používání termínu zástavba proluky,
který odpovídá danému případu.
6.
Zařazení Pozemků do ploch Přestavby
Zařazení Pozemků do ploch přestavby je metodicky nesprávné. Na Pozemcích se nenalézá ani jedna
stavba, jedná se o stavební proluku. Klient požaduje plochu označit jako stavební proluku.
7.
Náhrada vynaložených nákladů
Klient již delší dobu plánuje na Pozemcích uskutečnit výstavbu. Přípravné práce na tuto výstavbu
již byly zahájeny a klient na ně vynaložil nemalé finanční prostředky. Přijetí Návrhu územního plánu
jako nového územního plánu obce by znamenalo zpřísnění podmínek pro zastavění Pozemků.
V důsledku toho není část již dokončených prací do budoucna použitelná a náklady na ně Klientem
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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vynaložené se stanou zbytečnou investicí. Zpřísnění podmínek pro zastavění pozemků má také vliv
na samotnou cenu Pozemků, která poklesne a představuje majetkovou újmu na straně Klienta.
Náhrada takto vzniklé újmy doposud nebyla s Klientem diskutována.

8.

Závěr

Ze shora uvedených důvodů k předloženému Návrhu územního plánu Klient namítá:

a) Požadavek na pořízení územní studie pro shora označenou plochu P09-XL-kv;
b) Uplatnění prvků prostorové regulace;
c) Stanovené podmínky 2a - e pro zástavbu proluky na ploše P09-XL-kv;
a požaduje jejich vypuštění z návrhu. Zároveň Klient žádá, aby byla budoucí
výstavba v ploše P09-XL-kv označována v textu Návrhu územního plánu a následně v územním plánu výlučně jako zástavba proluky.

4. Eden invest KV s.r.o.
IČ 26349981,
Na Vyhlídce 93/50,
360 01 Karlovy Vary
právně zastoupen
Michaelem Burešem,
advokátem v advokátní
kanceláři:
BUREŠ MAGLIA,
Advokáti s.r.o.
IČO 01648764
T.G.Masaryka 282/57,
360 01 Karlovy Vary
vyřizuje MB/PR
ze dne 5.5.2021
doručeno 6.5.2021
čj.: 5874/SÚ/21

Vyhrazujeme si právo doplnit tyto námitky i po poskytnuté lhůtě a podepřít je listinnými důkazy,
kterými disponujeme. Zde se odvoláváme na vládou vydaná protiepidemická opatření, která
zkomplikovala a ztížila nejen veřejnou formu projednávání, ale také možnosti uplatnění námitek.
Námitky k návrhu územního plánu
I.
Vymezení základních skutečností

Obsah shodný jako v podané námitce č. 3
Námitka se zamítá

Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
vše v obci Karlovy Vary, katastrální území Karlovy Vary, zapsáno na LV č. 3249 (dále jen návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
„Pozemky“).
projedná na opakovaném veřejném projednání….
Současný územní plán regulující k. ú. Karlovy Vary byl přijat jako Obecně závazná vyhláška města
Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary (dále jen Zastavitelnost této lokality je dána dosud platným
„Územní plán“).
Územním plánem města Karlovy Vary, který byl schválen
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, v současné době pořizuje Zastupitelstvem města Karlovy Vary 14.10.1997,
nový územní plán, jehož návrh je veřejnosti k dispozici k seznámení a připomínkování (dále jen jehož závazná část byla vydána obecně závaznou
vyhláškou (OZV) města Karlovy Vary č. 6/1997, která
„Návrh územního plánu“).
nabyla účinnosti dne 1.12.1997. OZV byla novelizována
Klient nesouhlasí se současnou verzí Návrhu územního plánu ve vztahu k Pozemkům, proto proti OZV č. 1/2004, která nabyla účinnosti dne 22.7.2004 a
němu podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále OZV č. 13/2006, která nabyla účinnosti dne 11.5. 2006 a
jen „SZ“), v zákonné lhůtě
tyto se promítly do úplného znění Obecně závazné
Klient je vlastníkem následujících pozemků:
− pozemku parc. č. 8 o výměře 2.384 m2;
− pozemku parc. č. 5 o výměře 595 m2;
− pozemku parc. č. 1270 o výměře 353 m2;
− pozemku parc. č. 1282 o výměře 146 m2 a
− pozemku parc. č. 1286 o výměře 292 m2,

námitky, které odůvodňuje následovně:
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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II.

Námitky

vyhlášky města Karlovy Vary č.1/2000, o závazných
částech Územního plánu města Karlovy Vary.

1. Vymezení obecných skutečností

Pro historicky a architektonicky cenné území města
Karlovy Vary byla vypracována v roce 2014 Územní
studie prostorových regulativů pro historické centrum
města Karlovy Vary. (dále ÚS PRKV) Územní studie je
zaregistrována na Ústavu územního rozvoje v Brně a
jedná se o neopominutelný dokument pro město při
rozhodování o nové výstavbě či přestavbě či jiných
stavebních úpravách objektů v této části města.
Návrh územního plánu řadí Pozemky do plochy „P09-XL-kv“ do tzv. lokality 16, která je ve výroku V této studii je pro dotčenou lokalitu uvedeno: „výškovou
Návrhu územního plánu popsána následovně:
regulaci je nutno ověřit architektonickou studií“.
Územním plánem jsou Pozemky zařazeny do plochy označené L-1, jejíž specifikace je uvedena
v čl. 19 Územního plánu. Článkem 41a bod. 10 jsou v této ploše stanoveny následující limity:
− Maximální % zastavění pozemku: 100;
− Minimální ozelenění pozemku: 20;
− Koeficient podlažní plochy: 2,0;
− Maximální podlažnost: 5.

Lokalita 16. (Proluka u Vřídla, kostel sv. Máří Magdalény)
− základní hodnotou území určenou k ochraně je kvalita veřejných lázeňských prostor s
významnými, architektonicky cennými a kvalitními objekty
− pro plochu P09-XL-kv (stávající proluku) je nutno zpracovat územní studii, ze které
vyplynou podmínky prostorové regulace a limity pro zástavbu s respektováním
architektonických a urbanistických hodnot
− stavby a stavební úpravy lokality musí plně respektovat postavení kulturní památky kostela
sv. Máři Magdaleny, včetně jejího prostředí, tak aby bylo zachováno historické postavení
tohoto objektu vůči okolní zástavbě, kostel sv. Máří Magdaleny je kompozičně důležitá
stavba

Připomínkované řešení uvedené lokality je v návrhu
Územního plánu Karlovy Vary (dále ÚPKV), uplatněno již
v roce 2016, kdy proběhlo společné jednání o návrhu
územního plánu – květen 2016. Zde byly již stanoveny
limity pro plochu P09-XL-kv
Shodně byly stanoveny podmínky pro zástavbu uvedené
lokality v návrhu, který se projednával na veřejném
projednání ÚPKV - 2/2019 a následně na opakovaném
veřejném projednání.

Návrhem územního plánu má fakticky dojít ke změně limitů stanovených Územním plánem. Ve K předloženému řešení dotčené lokality nebyly v žádné
výroku Návrhu územního plánu jsou Pozemky zařazeny do plochy „P09-XL-kv“, pro kterou jsou etapě projednání územního plánu podány vlastníkem
určeny dále uvedené podmínky.
připomínky ani námitky.
P09-XL-kv [0,4269 ha] Plochy specifické - lázeňské (XL).
Cílem přestavby je dobudování cenné dlouhodobě nevyužívané plochy v centru lázeňského území.
3. Nezbytná podmínka přestavby je zpracování územní studie US18.
4. Specifické podmínky do zadání územní studie
2a
maximální výška zastavění: Výška hlavní římsy maximálně 18 a hřebene
maximálně 23 metrů nad úrovní bezprostředně přilehlé výšky terénu ulice
Vřídelní a nám. Svobody dle původní parcelace. Objekt nesmí negativně narušit
panoramatický výhled z vyhlídky přilehlých sadu Jeana de Carro.
2b
maximální procento zastavění: 70
2c
minimální procento ozelenění: 20
2d
komplexní řešení dopravy v klidu, realizované na této ploše
2e
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
2f
dostavba území musí respektovat blokový charakter zástavby. Podrobné
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Vypracování navrhované územní studie nijak neomezuje
vlastníka uvedených pozemků. Jedná se stále jen o
územní studii, která řešení dotčeného území z hlediska
souladu se stávající okolní zástavbou, podmínkami, které
z lokalizace řešeného velmi atraktivního prostoru na
území města vyplývají. Tak jak je uvedeno v podmínkách
řešení územní studie dotčeného prostoru.
Studie není závazným dokumentem jako je územní plán
nebo regulační plán, tzn., že může být řešena ve
variantách. Z pohledu autorů – autorizovaných
architektů, kteří jediní mají možnost územně plánovací
podklad – územní studii, řešit, může studie nabídnout
investorovi či vlastníkovi pozemků mnoho možností
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podmínky prostorové regulace budou stanoveny na základě US 18. Dostavby
nesmí narušit dominantní postavení kostela sv. Máří Magdaleny.
Z odůvodnění Návrhu územního plánu plyne, že plocha P09-XL-kv je nejrozsáhlejší a
nejexponovanější městskou prolukou ve stávající zástavbě. Prostorová regulace plochy začleňuje
území do stávající prostorové struktury stabilizovaných ploch. 6

řešeného prostoru, a to za podmínek, že budou
respektovány limity stanovené pro dané území v platném
územně plánovací dokumentaci – územním plánu.

Dále je v odůvodnění v části týkající se zdůvodnění zařazení do ploch přestavby uvedeno, že
v případě plochy P09-XL-kv [0,4269 ha] jde z hlediska urbanistické koncepce a architektonické
kompozice o nejvýznamnější v současné době nezastavěnou plochu ve vnitřním lázeňském území.
Plocha se nachází v samém centru vnitřního lázeňského území v bezprostředním sousedství Vřídla
a barokního kostela Sv. Máří Magdaleny. Cílem zařazení vybraného území do ploch přestavby je
nastavení vhodných urbanistických a případně dalších prostorových ukazatelů pro budoucí stavbu,
smysluplně využívající dlouhodobě zanedbaný cenný stavební pozemek. V platném ÚPKV je tato
výjimečná plocha označena L-1 a je rovněž dlouhodobě určena k zastavění. Nezbytnou podmínkou
realizace zástavby plochy je zpracování územní studie, aby byly účinně ochráněny zájmy města a
městské památkové rezervace vůči provozně a prostorově nadměrným a místu nepřiměřeným
požadavkům vlastníků dotčených pozemků. Tyto nevhodné záměry byly dokumentovány v mnoha
předchozích urbanistických a architektonických návrzích na využití této plochy. 7

2. Rozpor výroku Návrhu územního plánu
Popis Lokality 16 ve výroku Návrhu územního plánu 8 je svým obsahem, s výjimkou konstatování,
že: „kostel sv. Máří Magdaleny je kompozičně důležitá stavba“ v rozporu s navazujícím textem.
Požaduje zpracování územní studie,: „ze které vyplynou podmínky prostorové regulace a limity pro
zástavbu“,
_____________________________________________________________________________________________________________

Čl. 3.e.3.4) Zdůvodnění prostorové regulace v plochách změn v lázeňském území.
Čl. 3.e.2) Zdůvodnění vymezení rozvojových ploch.
1
Lokalita 16. (Proluka u Vřídla, kostel sv. Máří Magdalény)
- základní hodnotou území určenou k ochraně je kvalita veřejných lázeňských prostor s
významnými, architektonicky cennými a kvalitními objekty
- pro plochu P09-XL-kv (stávající proluku) je nutno zpracovat územní studii, ze které
vyplynou podmínky prostorové regulace a limity pro zástavbu s respektováním
architektonických a urbanistických hodnot
- stavby a stavební úpravy lokality musí plně respektovat postavení kulturní památky kostela
sv. Máři Magdaleny, včetně jejího prostředí, tak aby bylo zachováno historické
- postavení tohoto objektu vůči okolní zástavbě, kostel sv. Máří Magdaleny je kompozičně
důležitá stavba
1
1

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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---------------------------------------------------------------------------

ale v bodu 2 - specifické podmínky pro zadání studie, již tyto regulativy rovnou stanoví (výška
zástavby, stupeň zastavění atd.), z čehož vyplývá, že uvedený požadavek na studii jako zdroje
regulačních prvků, které jsou již stanoveny, postrádá logické odůvodnění. Klient požaduje od
požadavku na zpracování územní studie upustit.
--------------------------------------------------------------------------

3.

Územní studie

Dle Územního plánu je plocha L-1 určená k zastavění, ovšem za jiných podmínek, než se nově
navrhují. Proč dochází ke změně těchto podmínek, není argumentačně nijak odůvodněno. Jako
nezbytná podmínka zástavby se nově uvádí zpracování územní studie, což se odůvodňuje dřívějšími,
dle názoru zpracovatele Návrhu územního plánu, nevhodnými záměry. Ani jeden z těchto záměrů
však nebyl orgány památkové péče kladně projednán v územním řízení a stavebník od nich proto
ustoupil. Z toho vyplývá, že schvalovací proces nastavený stávající legislativou je dostatečnou
zárukou toho, aby na ploše nevznikla stavba, která by narušila okolní architektonické a urbanistické
hodnoty. Z tohoto důvodu požadujeme zrušit podmínku pořízení územní studie jako požadavek
nadbytečný, který žádnou zvýšenou ochranu architektonických hodnot sám o sobě nezajistí, ale
pouze finančně a byrokraticky zatíží majoritního vlastníka Pozemků, který vlastní 88 % plochy P09XL-kv. Zbývající část plochy P09-XL-kv vlastní pořizovatel územního plánu, který si paradoxně
možnost zástavby svého pozemku v ploše P09-XL-kv požadavkem na studii zkomplikoval měrou
nebývalou a proto požadovaná územní studie není ani v jeho zájmu.
Územní studie je definována v § 30 odst. 1 SZ takto:
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav
nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního
systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a
uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Jak z této definice vyplývá, územní studie má řešit zcela jiné úkoly, nežli je zástavba proluky o
velikosti 0,4269 ha, ke které již byla v minulosti vydána dosud platná závazná stanoviska orgánů
památkové péče, která dostatečně a určitě definují podmínky, za kterých lze zástavbu povolit.
Namítáme, že ultimativní požadavek na pořízení územní studie pro tento případ nemá dostatečnou
oporu ve SZ a že se jedná o extenzivní aplikaci zákona na případ, na který neměl zákonodárce
v úmyslu institut „územní studie“ použít. Také z těchto důvodů Klient požaduje vypuštění
požadavku na vypracování územní studie z Návrhu územního plánu.

4.

Stanovení podmínek pro pořízení územní studie

Stanovením shora uvedených specifických podmínek 2a - 2c 9 pro zadání územní studie de facto
dochází v Návrhu územního plánu k nepřípustné implementaci závazných prvků prostorové regulace
do územního plánu . V ustanovení § 43 odst. 3 SZ se totiž uvádí: „Územní plán ani vyhodnocení
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vlivu na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání
územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část s prvky
regulačního plánu; tato skutečnosti musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena.“
Je obecně známou skutečností, že rozhodnutí zastupitelstva o pořízení územního pláni či zadání
územního plánu města Karlovy Vary žádné takové ustanovení neobsahuje. Pořizovatel a
zpracovatel jednali v rozporu se SZ, když tyto regulační prvky až dodatečně v průběhu zpracování
územního plánu
--------------------------------------------------------1

2a

maximální výška zastavění: Výška hlavní římsy maximálně 18 a hřebene maximálně 23
metrů nad úrovní bezprostředně přilehlé výšky terénu ulice Vřídelní a nám. Svobody dle
původní parcelace. Objekt nesmí negativně narušit panoramatický výhled z vyhlídky
přilehlých sadu Jeana de Carro.
maximální procento zastavění: 70
minimální procento ozelenění: 20

2b
2c
-------------------------------------------------------do něj zanesli. Zřídili k tomu dokonce zvláštní pracovní skupinu, která pořizovala záznamy o své
činnosti, které její regulační činnost přesvědčivě dokumentují.
Zpracovatel a pořizovatel při veřejném projednávání uvedli písemnou odpovědí na položenou
otázku: „Kdy a kým bylo rozhodnuto o tom, že pro funkční plochy budou vymezeny regulativy
prostorového uspořádání ?“ toto:
„Územní plán řeší regulativy prostorového uspořádání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v
platném znění - Příloha č. 7 - „Obsah a struktura územního plánu“ - (1) Textová část → odst. f)“

Z této odpovědi vyplývá zásadní nepochopení znění SZ ze strany pořizovatele a zpracovatele v
oblasti prostorové regulace. Zákon uvádí, že regulativy prostorového řešení se zabývá územní
plánování (tedy územně plánovací proces), ale zcela vylučuje, že by se jimi směl zabývat územní
plán (tedy dokument), nebylo- li by to před jeho pořízením explicitně zastupitelstvem města
schváleno.
Zásadně proto namítáme skutečnost, že Návrh územního plánu obsahuje regulační prvky příslušející
regulačnímu plánu či územnímu rozhodnutí, které do něj byly zařazeny v procesu zpracování kolem
roku 2016 - 2018 a požadujeme, aby všechny prvky prostorové regulace byly z Návrhu územního
plánu vyřazeny.
Zpracovatel a pořizovatel při ústním jednání sami potvrdili svojí odpovědí na níže položenou
otázkou:
„Na základě jakého právního předpisu či správního rozhodnutí se požadují Územním
v tomto území dodržet níže uvedené parametry?

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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a)

maximální výška zastavění: Výška hlavní římsy maximálně 18 a hřebene maximálně 23metrů
nad úrovní bezprostředně přilehlé výšky terénu ulice Vřídelní a nám. Svobody dle původní parcelace. Objekt nesmí negativně narušit panoramatický výhled z vyhlídky přilehlých sadů Jeana de
Carro.

Na základě jakých předpisů jsou určeny ty to výšky a proč nejsou určeny výšky jiné?
Poskytnutá odpověď:
„Tato podmínka vyplynula ze zadání dle „Územní studie prostorových regulativů historického
centra města Karlovy Vary“. Tato studie byla pro řešení prostorové regulace v ÚPKV určena
rozhodnutím zastupitelstva jako určující územně plánovací podklad. Dané území (dnes nazývané
„Kamenolom“) bylo původně zastavěným územím. Při zpracování studie bylo přihlíženo k historickým podkladům, jako jsou císařské otisky stabilního katastru, ale i v roce 1970 zde ještě byla
původní parcelace dokládající řadovou blokovou zástavbu a zejména měřítko jednotlivých parcel.
Regulační podmínky byly stanoveny a projednány po dohodě s NPÚ pracoviště Loket. Výšky byly
stanoveny na základě navazující zástavby sousedních staveb, tak aby nenavyšovaly výškovou hladinu v daném místě. To byla jedna z podmínek, tak aby nová zástavba nevytvářela vedle NKP Kostel
Sv. Máří Magdaleny novou nežádoucí dominantu“
Výše uvedené jasně, přehledně a transparentně dokládá nezákonnost celého postupu při zpracovávání územního plánu. Zastupitelstvo neurčilo pro řešení prostorové regulace v územním plánu Studii
prostorových regulativů až cca 7 let poté, co schválilo pořízení a zadání územního, neboť by jednalo
v tak zásadním rozporu se zněním ustanovení § 43 odst. 3 SZ, ale zpracovatel na základě pokynů
pracovní skupiny pro územní plán si to tak vyložil. Studie prostorových regulativů byla zpracována
pro zcela jiné účely, a to jako pomůcka pro vyjadřování Obce ve správních řízeních na území
památkové zóny. V případě této studie nejde o žádný striktní nepřekročitelný dokument, ale studie
připouští i možnost jiné regulace, pakliže se prokáže její přípustnost.
Stanovení a projednání regulačních podmínek dohodou s OOP NPÚ v Lokti rovněž nemá oporu
v zákoně. Toto pracoviště není příslušným orgánem státní správy, kterým je Odbor památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary, v případě kostela sv. Máří Magdalény příslušný odbor Krajského úřadu. Odborná organizace Ministerstva kultury není správním orgánem a není oprávněna
vydávat správní rozhodnutí a stanoviska, je pouze oprávněna vydávat odborná stanoviska či doporučení a provádět průzkumnou a výzkumnou činnost.

5.

Odůvodnění podmínek pro pořízení územní studie

Podle ustanovení § 43 odst. 2 SZ jsou v případě podmínění rozhodování územní studií součástí
územního plánu podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence
územně plánovací činnosti.
Návrh územního plánu stanovil jako nezbytnou podmínku přestavby zpracování územní studie
US18 a celkem šest podmínek pro její pořízení. Parametry podmínek nejsou v Návrhu územÚzemní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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ního plánu nikde odůvodněny. Odůvodnění týkající se plochy P09-XL-kv uvedené v Návrhu
územního plánu popisuje zejména lokalitu jako takovou, hodnoty podmínek jsou však stanoveny
bez dalšího. Návrh územního plánu musí odůvodnění obsahovat nejpozději ve fázi po projednání
návrhu. Nutnost odůvodnění návrhu územního plánu zmínil ve svých rozhodnutích také Nejvyšší
správní soud 10. Při řešení jednotlivých ploch v rámci přípravy územního plánu se nabízí mnoho
variant, ze kterých je možné vybrat pouze jednu. Pokud nedojde k vysvětlení toho, proč došlo
k výběru zvolené varianty, vyvstává otázka, jaké byly předpoklady pro její výběr. Odůvodnění
výběru zvolené varianty zakládá transparentnost a legitimitu zvoleného řešení. K jednotlivým
vybraným podmínkám následuje podrobnější komentář:
f) Podmínka 2a - výška
Výškový rozdíl jednotlivých bodů na Pozemcích je až cca 20 výškových metrů. Při dodržení podmínky výšky hlavní římsy maximálně 18 a hřebene maximálně 23 metrů nad úrovní bezprostředně
přilehlé výšky terénu ulice Vřídelní a nám. Svobody by zástavba směrem do ulice Kolmá měla
hlavní římsu 2 metry pod úrovní ulice Kolmá a hřeben pouze 3 metry nad její úrovní.
Podmínka týkající se zákazu narušení panoramatického výhledu z vyhlídky přilehlých sadů Jeana
de Carro je příliš obecná a umožňuje velmi rozdílná subjektivní hodnocení jejího splnění.
g) Podmínka 2b - procento zastavění
Maximální procento zastavění: 70 – není zřejmé, na základě čeho byl stanoven tento parametr.
Prostým srovnáním katastrální mapy lze dojít k závěru, že prakticky všechny pozemky v dané
lokalitě, na kterých je umístěna stavba, jsou zastavěny z téměř 100%. Současné budovy, na které by
měla výstavba na Pozemcích navazovat, aby spolu tvořily uliční frontu, jsou v některých případech
zastavěny i ze 100% (např. pozemek parc. č. 1277). Mimoto technické požadavky Inspektorátu lázní
Ministerstva zdravotnictví ČR uplatněné k předchozím návrhům na zastavění plochy P09-XL-kv (L
– 1) byla vždy jasná: Plochu je nutno zastavět tak, aby se základovou deskou spolehlivě utěsnily
všechny divoké vývěry thermy, které se v ploše nacházejí, tedy v maximálním rozsahu.
h) Podmínka 2d – řešení dopravy v klidu
Tato podmínka je v rozporu s nařízením vlády ČR 231/2012 Sb. které zakazuje budování
hromadných garáží na celém lázeňském území. Normové řešení dopravy v klidu při kapacitě
----------------------------------------------------------------------

např. v rozsudku č. j. 8 Ao 6/2011-87 ze dne 22.12.2011: „Součástí odůvodnění návrhu změny
územního plánu by mělo být komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně
vyhodnocení předpokládaných důsledků.“

1

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

např. 120 lůžek, která je v této ploše P09-XL-kv reálná, obnáší vybudovat 60 parkovacích stání.
Při veřejném projednávání uvedli zpracovatel a pořizovatel na otázku:
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„Na základě jakého předpisu je požadováno řešit komplexní dopravu klidu v nevyšším ochranném
pásmu 1 A přírodních léčivých zdrojů při vědomí, že tato doprava není řešena ani v jednom z ubytovacích a obchodních či lázeňských zařízení v okolí?“
tuto odpověď,:
„Kapacity pro parkování hostů jsou v centru území městské památkové rezervace vyčerpány a rovněž kapacity ostatních dostupných parkovišť jsou téměř vyčerpány. Praxe ukazuje, že LD, které mají
svoje parkoviště, byť s omezenou kapacitou, uvnitř LD, jsou ve výhodě a nezpůsobují doprav-ní
kolize ve vnitřním lázeňském území. Vzhledem k tomu, že řešená lokalita se nachází v ochranném
pásmu I. stupně IA přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, bude navrhovaná
kapacita parkování x garážování značně omezena a musí být projednána a schválena příslušnými
dotčenými orgány.
Větší kapacity pro garážování a parkování hostů i obyvatel jsou dále navrženy na několika lokalitách ve Vnitřním území lázeňského místa Karlovy Vary. V dostupné vzdálenosti jsou navrženy hromadné garáže v těchto lokalitách: Galerie, Kouzelné městečko, Husovo náměstí, Luční vrch, Petřín
a další.“
ze které jasně vyplývá, že si jsou vědomi, že jejich požadavek na komplexní řešení dopravy klidu v
ploše P09-XL-kv je v praxi nerealizovatelný a že bude muset být řešen mimo ploše P09-XL-kv.
Klient proto žádá o vypuštění tohoto požadavku z Návrhu územního plánu.
i)

Podmínka 2e – zajištění vyhovujícího napojení na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
Tento požadavek vyplývá ze zákona a je proto zcela nadbytečný, je proto žádoucí jej v Návrhu
územního plánu neuvádět a vynechat jej.
j) Podmínka 2f – respektování blokové zástavby
Zde uvádí zpracovatel pro zástavbu proluky další termín, a to „Dostavba území“, který SZ nezná.
Z jeho obsahu je zřejmé, že popisuje dostavbu již částečně zastavěného území. Předmětné území plocha P09-XL-kv - je však nezastavěno, Klient proto požaduje používání termínu zástavba proluky,
který odpovídá danému případu.

6.

Zařazení Pozemků do ploch Přestavby

Zařazení Pozemků do ploch přestavby je metodicky nesprávné. Na Pozemcích se nenalézá ani jedna
stavba, jedná se o stavební proluku. Klient požaduje plochu označit jako stavební proluku.

7.

Náhrada vynaložených nákladů

Klient již delší dobu plánuje na Pozemcích uskutečnit výstavbu. Přípravné práce na tuto výstavbu
již byly zahájeny a klient na ně vynaložil nemalé finanční prostředky. Přijetí Návrhu územního plánu
jako nového územního plánu obce by znamenalo zpřísnění podmínek pro zastavění Pozem-ků.
V důsledku toho není část již dokončených prací do budoucna použitelná a náklady na ně Klientem
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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vynaložené se stanou zbytečnou investicí. Zpřísnění podmínek pro zastavění pozemků má také vliv
na samotnou cenu Pozemků, která poklesne a představuje majetkovou újmu na straně Klienta.
Náhrada takto vzniklé újmy doposud nebyla s Klientem diskutována.

8.

Závěr

Ze shora uvedených důvodů k předloženému Návrhu územního plánu Klient namítá:
a) Požadavek na pořízení územní studie pro shora označenou plochu P09-XL-kv;
b) Uplatnění prvků prostorové regulace;
c) Stanovené podmínky 2a - e pro zástavbu proluky na ploše P09-XL-kv;
a požaduje jejich vypuštění z návrhu. Zároveň Klient žádá, aby byla budoucí výstavba v ploše
P09-XL-kv označována v textu Návrhu územního plánu a následně v územním plánu výlučně
jako zástavba proluky.
Vyhrazujeme si právo doplnit tyto námitky i po poskytnuté lhůtě a podepřít je listinnými důkazy,
kterými disponujeme. Zde se odvoláváme na vládou vydaná protiepidemická opatření, která
zkomplikovala a ztížila nejen veřejnou formu projednávání, ale také možnosti uplatnění námitek.
5.

Marcela Dieneltová
Bulharská 746/11
360 01 Karlovy Vary
jednatelka SMD

ze dne 5.5.2021
doručeno dne 10.5.2021
čj.: 5961/SÚ/21

Nesouhlas se změnou P15-OL-kv
Viz přiložené připomínky a námitky z 5.3.2019, které nebyly vůbec vypořádány, ač byly v souladu se
zápornými stanovisky dotčených orgánů
3 přílohy
Bylo nám i ústně doporučeno – na posledním projednání on-line 28.42021 podat novou námitku.- viz audio
záznam
V části „Výrok – podmínky přestavby“ je ponechána změna P15-OL-kv v pův. znění, že je plocha určena pro
dostavbu Alž. Lázní, přitom o této se již neuvažuje. V graf. části byla změna v rozporu se stanovisky,
námitkami a připomínkami ponechána.
Viz příloha námitky a připomínek podaných dne 5.3.2019 - údaje zůstávají neměnné.
Viz příloha námitky z roku 2019, 5.3.

Připomínka se zamítá ( Lázně V )
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….
V rámci veřejného projednání návrhu územního plánu
byla Vámi podaná připomínka vypořádána
https://mmkv.cz/cs/porizovani-uzemnich-planuviz:
zmen-uzemnich-planu-uzemnich-studii
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ÚPKV - opakovan é veřejné projednání dne
Město Karlovy Vary
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.

1.

Kancelář architektury
města Karlovy Vary
p.o.

IČ 06968155
Nám. M. Horákové 2041,
36001 Karlovy Vary
ze dne 6.5.2021
doručeno dne 6.5.2021
č.j.: 5945/SÚ/21

29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání

námitky a připomínky dle § 52
Obsah námitky

vyhodnocení

FUKNČNÍ PLOCHY V LOKALITĚ DOLNÍHO NÁDRAŽÍ:

Funkční plochy v lokalitě Dolního nádraží.
• vedení paralelní komunikace podél ulice Západní zhruba
v místě dnešní železnice a posun vedení koridoru
železnice blíže k řece do funkční plochy P09-ZV-tu není
v rozporu s navrhovaným funkčním využitím dotčeného
území.
Dopravní stavby je možné umisťovat v zastavitelných i
nezastavitelných územích.

Aktuální podoba návrhu ÚP Karlovy Vary dělí oblast Dolního nádraží na funkční plochy P01-SCx-kv, P05SCx-tu, P10-DZ-tu a P09-ZV-tu. Oblast funkcí Smíšené centrální a veřejné zeleně je rozdělena koridorem
stávající železnice. Aktuálně probíhající jednání mezi městem a společností GAMMA property a ověřovací
studie KAM KV opírající se také o generel dopravy ukazují, že pro urbanistické řešení této lokality bude
nezbytné vedení paralelní komunikace podél ulice Západní zhruba v místě dnešní železnice a posun vedení
koridoru železnice blíže k řece do funkční plochy P09-ZV-tu.
- Žádáme ověřit, je-li pro takovéto řešení nutná úprava návrhu ÚP, nebo jej lze provést i za jeho
stávající podoby.
MOŽNOST VÝSTAVBY 20 PODLAŽNÍ DOMINANTY V ÚZEMÍ ŠIRŠÍHO CENTRA
Výroková část návrhu ÚP umožňuje výstavbu 20 podlažní dominanty v západní části funkční plochy P05SCx-tu poblíž křižovatky Šumavská – Západní. Pro tento záměr není relevantní architektonické, urbanistické
ani ekonomické zdůvodnění, v oblasti se jedná o prvek cizorodého charakteru narušující strukturu města a
riziko koncentrace života mimo městské centrum.
- Navrhujeme tuto možnost z výrokové části návrhu ÚP vypustit.
CYKLOSTEZKA OHŘE: ÚSEK DALOVICE - ŠEMNICE

Na hranici územních plánů obcí Karlovy Vary a Dalovice, konkrétně v lokalitě za Pražským mostem, je v části
Koncepce dopravy vedena podél řeky Ohře cyklotrasa, která v návrhu ÚP Karlovy Vary končí těsně za
Pražským mostem a zřejmě se předpokládá, že je dále vedena v ÚP Dalovice. Skutečnost je ale taková, že v
ÚP Dalovice tato trasa začíná až o cca 700m dále. Dle návrhu cyklostezky je zřejmé, že je v řešeném území
vedena těsně na pomezí obou katastrů, avšak stále na území obce Karlovy Vary.
Žádáme o zapracování této části cyklotrasy do ÚP Karlovy Vary tak, aby plynule navázala na ÚP Dalovice
FORMÁLNÍ CHYBY V DOKUMENTU

Stávající podoba dokumentu stále obsahuje i přes dřívější připomínky řadu formálních chyb, např. Doubská
lávka místo Plynárenská, ulice Závodní místo Západní, atd. Má-li mít dokument zákonem vymahatelný
závazný charakter, je nutné tyto chyby opravit.
DŘÍVĚJŠÍ PŘIPOMÍNKY KAM KV

Připomínka se zamítá
Možnost výstavby dominanty v předmětném území
širšího centra. Pro dané území je podmínka zpracování
územní studie. Tento územně plánovací podklad pak
prověří vztahy a možnosti tohoto území i z hlediska
urbanistického a architektonického.
Připomínce se vyhovuje: trasa Cyklostezky úsek
Dalovice - Šemnice – trasa bude do návrhu doplněna –
jedná se o úsek na hranici s obcí Dalovice, k.ú.
Všeborovice, kdy stezka přesahuje do obou obcí

Uvedená textová část bude opravena podle uvedených
připomínek

KAM KV vydal již při příležitosti veřejného projednání v roce 2019 řadu připomínek, z nichž řada nebyla nijak Ostatní připomínky nebyly součástí návrhu, který byl
zohledněna. Přikládáme v příloze znovu tyto připomínky a opětovně žádáme o jejich zhodnocení a předložen k opakovanému veřejnému projednání.
zapracování.
Přílohy:
Návrh urbanistické struktury v širším centru města

Situační výkres cyklostezky Ohře – úsek Dalovice - Šemnice
Připomínky a náměty KAM KV k návrhu ÚP města Karlovy Vary z roku 2019
1.

GAMMA Property a.s.
IČ 28189329
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice
Ing. Rostislav Novák, člen
představenstva
Ing. David Sušil
kontaktní osoba
ze dne 6.5.2021
doručeno dne 7.5.2021
č.j.: 5867/SÚ/21

1) Odůvodnění připomínky viz. Příloha č. l - POPIS A ODŮVODNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
2) Odůvodnění námitky viz Příloha č. 2 — POPIS A ODŮVODNĚNÍ NÁMITEK

Připomínkám a námitkám se částečně vyhovuje

k.ú. Karlovy Vary a k.ú. Tuhnice, parcelní čísla viz PŘÍLOHA Č. 3 — GRAFICKÉ VYMEZENÍ ÚZEMÍ
DOTČENÉHO NÁMITKOU.
PŘÍLOHA Č. 1 - POPIS A ODŮVODNĚNÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
KARLOVY VARY (ÚP)
Z důvodu větší transparentnosti ponecháváme číslování dle našich připomínek z 02/2019.
1) Záměrně vypuštěno.
2) Záměrně vypuštěno.
3) Požadujeme v textové části zmínit požadavek na zatraktivnění ulice Varšavská (vytvoření osy a propojení
Náměstí Republiky a nábřeží Osvobození) v rámci navazující územně plánovací či projektové dokumentace.
Odůvodnění: Požadavek je v souladu se záměrem Zpracovatele a Pořizovatele na posílení osy podél říčky
Teplá a vytvořením nového centra města na území bývalého areálu Dolního nádraží.
4) Záměrně vypuštěno.
5) Požadujeme zatraktivnění břehů Ohře zakreslením přístavu v západní části území bývalého areálu
Dolního nádraží u tuhnické plynárenské lávky.
Odůvodnění: Jedná se o městotvorný prvek podporující strategické cíle SPURMu zahrnutý v projednané
územní studii Revitalizace Dolního nádraží — Karlovy Vary, Pelčák a partner, 10/2008.
6) Navrhujeme zvážit možnost zapracovat visutou lanovou dráhu z Dolního nádraží na Rohanův kříž,
případně i mezi Rohanovým křížem a Rozhlednou Diana.
Odůvodnění: Jedná se o městotvorný prvek podporující strategické cíle SPURMu zahrnutý v projednané
územní studii Revitalizace Dolního nádraží — Karlovy Vary, Pelčák a partner, 10/2008.
7) Požadujeme zakreslit možné umístění protihlukové stěny podél jižní strany silniční komunikace E48, nebo
alespoň v definici plochy ZP podél severního břehu Ohře v úseku lanový most a Chebský most připustit
umístění protihlukové stěny.
Odůvodnění: hluk z dopravy na silniční komunikaci 1/6 přesahuje hygienické limity jak pro stávající bytové
jednotky podél ulice Západní, tak pro bytové jednotky v nově navržených plochách P05-SC-tu a P01-SCx-kv,
stejně tak limity pro rekreační využití plochy P09-ZV-tu.
8) Požadujeme na všech relevantních výkresech opravit chybná označení ploch P10-DZ-tu, P09-ZV-tu v k.ú.
Karlovy Vary na P10-DZ-kv, P09-ZV-kv. Odůvodnění: snaha o odstranění zjevné chyby. ????
Nové připomínky
9) Požadujeme uvést polohu obou ploch P10-DZ-tu do souladu s vydaným územním rozhodnutím na
rekonstrukci železniční trati 149 a požadavky KAM.KV na přeložení trati 149 směrem k řece Ohři.
Odůvodnění: 1. požadavek na respektování pravomocných územních rozhodnutí. 2. požadavek je v souladu
s plány KAM na přeložení trati směrem k řece Ohři.

PŘÍLOHA č.1

PŘÍLOHA Č. 2 — POPIS A ODŮVODNĚNÍ NÁMITEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KARLOVY
VARY (ÚP)

PŘÍLOHA č. 2.

Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání

3)Text bude upraven podle navrženého požadavku
v podmínkám s zpracování studie části zmínit požadavek
na zatraktivnění ulice Varšavská (vytvoření osy a
propojení Náměstí Republiky a nábřeží Osvobození)
5) je to jedna z možností, v současné době byla
zpracována studie „Náplavky“, její návrh se uplatní
v návrhu ÚPKV, podle podrobnosti, které umožňuje
územně plánovací dokumentace.
6) v současné době není tento požadavek aktuální ze
strany města
7) uvedený požadavek je nad podrobnost územního plánu

8) nejedná se o chybná označení
9)vedení paralelní komunikace podél ulice Západní
zhruba v místě dnešní železnice a posun vedení koridoru
železnice blíže k řece do funkční plochy P09-ZV-tu není
v rozporu s navrhovaným funkčním využitím dotčeného
území.
Dopravní stavby je možné umisťovat v zastavitelných i
nezastavitelných územích
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Z důvodu větší transparentnosti ponecháváme číslování dle našich námitek z 02/2019.
Námitky - Grafická část (platí i námitky uvedeny v části Obecné)
1) Záměrné vypuštěno.
2) Požadujeme úpravu či úplné zrušení označení napojovacích bodů rozvojového území P01-SCx-kv a
P05-SC-tu a to i v grafické části 1b2 Výkres koncepce dopravní infrastruktury.pdf.
Odůvodnění: dle zveřejněného dokumentu MMKV s vypořádáním námitek bylo naši námitce z 02/2019
vyhověno, nedošlo ovšem k důslednému smazáni šipek ve všech výkresech.
3) Záměrně vypuštěno.
4) Záměrně vypuštěno.
5) Požadujeme zcela zrušit plochy P11-DS-tu a dále pak i plochy VPS VD44 a VD07.
Odůvodnění: Doposud (> 2 roky od podání námitek 02/2019 a téměř 8,5 let od podání námitek 12/2012 ke
konceptu nového ÚP) nebyla uzavřena smlouva o náhradě za změnu v území, návrh takové smlouvy nám
doposud nebyl ani předložen.
Lokalizace VD07 v k.ú. Karlovy Vary neodpovídá plánovanému záměru města a požadavku KAM.KV na
vymístění železniční trati blíže řece Ohři (směrem severním).
6) Požadujeme zrušení umístění parkovacího domu v ploše P05-SC-tu.
Odůvodnění: Návrh ÚPm nemůže direktivně nařizovat umístění konkrétních budov na pozemcích vlastněné
soukromou právnickou osobou. Dohoda o náhradě za změnu v území dle zákona č. 225/2017 Sb. nebyla
doposud uzavřena ani předložen její návrh.
7) Požadujeme zrušit požadavek na ÚS16 pro plochu P05-SCx-tu a možnost komentování zadání a
návrhu nové společné ÚS16 pro realizaci ploch P01-SCx-kv a P02-SCx-kv.
Odůvodnění: Dle textové části Výroku návrhu nového ÚPmKV podmínek pro realizaci ploch P01-SCx-kv a
P05-SC-tu je v bodě 3 uvedeno: „urbanistické zásady a hlavní regulační prvky v územní studii vyjmenované
budou při rozhodování v území závazné pro stavební i ostatní činnosti", což může způsobit majetkovou újmu
dle §102 zákona č. 225/2017 Sb., načež by byla požadována dohoda o náhradě. Z důvodu vyvarování se
nastíněné situaci vznášíme výše uvedenou námitku. Dalším důvodem pro zrušení ÚS16 na ploše P05-SCxtu je nový aktuální postoj města k poloze nového IDT.
8) Požadujeme do přípustného využití plochy P09-ZV-tu zahrnout stavby — sportovní hřiště, půjčovny
sportovních potřeb apod., základy a nosné konstrukce staveb umístěných nad úrovní průjezdného
profilu železniční trati.
Odůvodnění: Požadavek je v souladu s výše uvedenou ÚS (Pelčák a partner, 10/2008), urbanistickou studií
Karlovy Vary rekreační území řeky Ohře (ing. arch. Ivan Štros, 11/2006), Pořizovatelem a vlastníkem
pozemků zamýšlenou funkcí této plochy (volno-časové a rekreační aktivity) a strategickými cíly SPURMu.
Doplnění dalších funkcí na využiti daných ploch území vice zatraktivní a posílí jeho pozitivní vliv na sousední
okolí, což je v souladu s textovou částí výroku návrhu nového UP dle 1b) Základní koncepce rozvoje území
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. Doplnění pouze „dětských hřišť" nepovažujeme za dostatečné.
9) Záměrně vypuštěno.

2) tento požadavek se opakuje, jak bylo již sděleno, jedná
se o doporučení, návrh napojovacích bodů, ne o závazné
místo napojení lokality na komunikaci Západní

5) vedení paralelní komunikace podél ulice Západní
zhruba v místě dnešní železnice a posun vedení koridoru
železnice blíže k řece do funkční plochy P09-ZV-tu není
v rozporu s navrhovaným funkčním využitím dotčeného
území.
Dopravní stavby je možné umisťovat v zastavitelných i
nezastavitelných územích
6) Požadujeme zrušení umístění parkovacího domu v
ploše P05-SC-tu – nejedná se o přesné umístění objektu
parkovacího domu, ale požadavek na umístění uvedené
objektu v této lokalitě; územní studie, která vyřeší celé
území „Dolního nádraží“ teprve upřesní jeho místo
v souvislosti s umístěním i jiné, další zástavby a dalšího
funkčního využití této rozsáhlé lokality
7) přesné, podrobné znění zadání - ÚS16 vyplyne
z jednání mezi investorem předpokládáme zástupci města
a pořizovatelem územního plánu; tzn., obsah studie, její
podrobnost
8) navržená plocha ZV – plocha veřejných prostranství
umožňuje umístění uvedených funkcí

Námitky - Textová část (platí i námitky uvedeny v části Obecné)
10) V tabulce 26 požadujeme změnit slovo „Doubské" za „Tuhnické plynárenské", vymazat poznámku 10) – název bude opraven
2. zpracování návrhu Územního plánu Karlovy Vary bylo
č. 2 Realizovat vodovodní řad Tuhnice - Dvory (případně poznámku č. 2 upravit na: Umožnit VaKu
několikrát projednáno s uvedenou firmou fy VaK KV, která
realizaci vodovodního řadu Tuhnice - Dvory v trase stávajícího řadu při ulici Západní), změnit
Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání
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procenta maximálního zastavění ploch P01PŘÍLOHA Č. 2 - POPIS A ODŮVODNĚNÍ NÁMITEK K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KARLOVY
VARY (ÚP)
SCx-kv a P05-SCx-tu z 60% na 90% a procenta minimálního ozelenění u těchto dvou ploch z 20% na
10%. Odůvodnění: Během veřejného projednání přiznal zadavatel tiskařskou chybu I zřejmou nesprávnost.
11) Požadujeme změnit specifickou podmínku plochy P01-SCx-kv 1b maximální procento zastavění
nadzemních podlaží ze 60% na 90%.
Odůvodnění: Požadavek je v souladu se stávajícím ÚP (výchozím podkladem pro návrh nového ÚP), mimo
to neexistuje oprávněný důvod, proč by tomu mělo být jinak. Doposud nebyla uzavřena dohoda o náhradě
ani předložen návrh takové dohody.
12) Požadujeme změnit specifickou podmínku plochy P05-SC-tu lb maximální procento zastavění
nadzemních podlaží ze 70% na 90%.
Odůvodnění: Požadavek je v souladu se stávajícím ÚP (výchozím podkladem pro návrh nového ÚP), mimo
to neexistuje oprávněný důvod, proč by tornu mělo být jinak. Doposud nebyla uzavřena dohoda o náhradě
ani předložen návrh takové dohody.
13) Požadujeme do přípustného využití plochy P09-ZV-tu zahrnout stavby — sportovní hřiště,
půjčovny sportovních potřeb apod., základy a nosné konstrukce staveb umístěných nad úrovní
průjezdného profilu železniční trati.
Odůvodnění: Požadavek je v souladu s výše uvedenou ÚS (Pelčák a partner, 10/2008), urbanistickou studií
Karlovy Vary - rekreační území řeky Ohře (ing. arch. Ivan Štros, 11/2006), Pořizovatelem a vlastníkem
pozemku zamýšlenou funkcí této plochy (volno-časové a rekreační aktivity) a strategickými cíli SPURMu.
Doplnění dalších funkcí na využití daných ploch území více zatraktivní a posílí jeho pozitivní vliv na sousední
okolí, což je v souladu s textovou částí výroku návrhu nového ÚP dle 1b) Základní koncepce rozvoje území
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. Doplnění pouze „dětských hřišť" nepovažujeme za dostatečné.
Námitky - Obecné (pro textovou i grafickou část)
14) Požadujeme zrušit požadavek na ÚS16 pro plochu P05-SCx-tu a možnost komentování zadání a
návrhu nové společné ÚS16 pro realizaci ploch P01-SCx-kv a P02-SCx-kv.
Odůvodnění: Dle textové části Výroku návrhu nového ÚPmKV podmínek pro realizaci ploch P01-SCx-kv a
P05-SC-tu je v bodě 3 uvedeno: „urbanistické zásady a hlavní regulační prvky v územní studii vyjmenované
budou při rozhodování v území závazné pro stavební i ostatní činnosti'', což může způsobit majetkovou újmu
dle §102 zákona č. 225/2017 Sb., načež by byla požadována dohoda o náhradě. Z důvodu vyvarování se
nastíněné situaci vznášíme výše uvedenou námitku. Dalším důvodem pro zrušení ÚS16 na ploše P05-SCxtu je nový aktuální postoj města k poloze nového IDT.
Nové námitky
15) Požadujeme uvést polohu obou ploch P10-DZ-tu (případně i P10-DZ-kv) do souladu s vydaným
územním rozhodnutím na rekonstrukci železniční trati 149 a požadavky KAM.KV na přeložení trati 149
směrem k řece Ohři.
Odůvodnění: 1. požadavek na respektování pravomocných územních rozhodnutí.
2. požadavek je v souladu s plány KAM na přeložení trati směrem k řece Ohři.
16) Dotaz: je označení ploch P09-ZV-tu a P10-DZ-tu na pozemcích v k.ú. Karlovy Vary správné?

Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání

řešení odsouhlasila a případné připomínky budou
doplněny
PŘÍLOHA Č. 2
11) 12) Regulativy pro zástavbu lokality dolního nádraží
byly diskutovány ; zmiňované regulativy pro zástavbu
dotčených pozemků byly stanoveny v dosud platném
Územním plánu města Karlovy Vary (schválen
14.10.1997)
V současné době je předkládán k projednání a řeší se
nový územní plán, který vychází z trochu jiných podmínek
a jiných požadavků, které se v průběhu cca 20 let objevily
a na které musí i územní plán reagovat. I to jsou důvody,
které mění podle názoru autorů regulativy pro zástavbu
jednotlivých funkčních ploch nejen v tomto dotčeném
prostoru.
13) – viz bod 8

14) – viz bod 7

15) – viz bod 5

16) ano toto označení je správné
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Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
k.ú. O L Š O V Á V R A T A

námitky dle § 52 odst. 2

podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.

obsah námitky

vyhodnocení

1. Ing. Otmar Homolka

Námitka k projednávání územního plánu dne 29.4.2021

Námitka se zamítá

Moskevská 41,
36001 Karlovy Vary
ze dne 28.4.2021,
doručeno dne 28.4.2021
č.j.: 5358/SÚ/21

V září minulého roku jsem uplatnil žádost o zahrnutí pozemku p.p.č. 519/8 v k.ú. Olšová Vrata do plochy
Odůvodnění:
bydlení v rodinných domech. Podávám tímto námitku, že doposud nebylo mé žádosti vyhověno, ani mi nebyl
Námitka se týká řešení, které není předmětem
sdělen důvod, proč k tomu nemohlo dojít.
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Jedná se o pozemek, který je téměř ze všech stran obklopen pozemky navrženými k bydlení v RD. Druh
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
pozemku je ostatní plocha, která sloužila jako zázemí pro technickou infrastrukturu. V rámci návrhu
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
územního plánu by tedy nedošlo k záboru zemědělské půdy ani lesní půdy, není zde navržen biokoridor ani projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
v jiném smyslu se na pozemku nevyskytuje důvod, proč by pozemek neměl být zahrnut do plochy
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
k zástavbě. Podávám tímto námitku a trvám na kladném vyřízení mé žádosti.
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“
Předložený požadavek na změnu územního plánu byl
podán již po ukončeném vyhodnocení veřejného
projednání a nebyl tedy zařazen do úprav k opakovanému
veřejnému projednání. Nejedná se o veřejný zájem.
Požadavek bude řešen jako samostatná změna po vydání
nového územního plánu

2. Ing. Jiří Dufek,
Olšová Vrata č.p. 198,
360 01 Karlovy Vary
ze dne: 3.5.2021
doručeno: 3.5.2021

vymezení území dotčeného námitkou:
p.p.č. 508/1 v k.ú. Olšová Vrata (část 8350 m2)
Obsah námitky:
Dotčené plochy zařadit do zastavitelného území – hromadnou rekreací RH.

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu Územního
plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze v rozsahu

č.j.: 5614/SÚ/21

Jedná se o území, které je dnes využíváno pro denní rekreaci a je vhodné pro hromadnou rekreaci, jejíž funkce změn, k nimž došlo od prvního veřejného projednání ÚP
na území města chybí a v současné době je trendem pro využití volného času a funguje jako doplňková funkce Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního zálázeňství.
kona, v platném znění – cit.: „… Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na
opakovaném veřejném projednání…“
Jedná se o zemědělskou půdu, trvalý travní porost. Námitce je v návrhu ÚPKV částečně vyhověno již konceptu řešení nového územního plánu. Pro zastavění je vymezena západní část uvedeného pozemku. Hranice využití pro RH je
vymezena shodně s hranicí, která je vymezena v dosud
platném Územním plánu města Karlovy Vary.

3. Ing. Jiří Dufek,
Olšová Vrata č.p. 198,
360 01 Karlovy Vary
ze dne: 3.5.2021
doručeno: 3.5.2021
č.j.: 5615/SÚ/21

vymezení území dotčeného námitkou:
p.p.č. 495/1 v k.ú. Olšová Vrata
Obsah námitky:
Dotčené plochy zařadit do zastavitelného území – hromadnou rekreací RH.
Jedná se o území, které je dnes využíváno pro denní rekreaci a je vhodné pro hromadnou rekreaci, jejíž funkce
na území města chybí a v současné době je trendem pro využití volného času a funguje jako doplňková funkce
lázeňství.
Druh pozemku- ostatní plocha - nedochází k zmenšení plochy zemědělského půdního fondu.

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu Územního plánu
Karlovy Vary. Ten se projednává pouze v rozsahu změn,
k nimž došlo od prvního veřejného projednání ÚP Karlovy
Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního zákona,
v platném znění – cit.: „… Upravený návrh a případné
upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na
opakovaném veřejném projednání…“
Rozsah řešeného území byl dohodnut na základě
stanoviska KÚKK, odboru životního prostředí a na základě
podmínek vyplývajících ze zákona č. 100/2001 Sb.,
o životním prostředí.
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Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
k.ú. P O Č E R N Y
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.
1.

Ing. Jan Gerner
Běžecká 2407/2,
169 00 Praha 6

ze dne: 10.2.2021
doručeno dne: 22.3.2021
čj.:3512/SÚ/21

námitky dle § 52 odst. 2
obsah námitky

vyhodnocení

Námitka 1 Nesouhlasím s umístěním plochy „K17 — NP — pc" (plocha přírodní) na p.p.č. 175/13 a 134/10.
Námitka 2 Nesouhlasím s umístěním plochy „LK 25 — 29" (nefunkční lokální biokoridor) na p.p.č. 134/10
Námitka 3 Nesouhlasím s umístěním plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území) na p.p.č. 93.
Požaduji vzhledem k charakteru okolní zástavby zahrnout předmětný pozemek do plochy BYDLENÍ
VENKOVSKÉHO umožňujícího vesnické individuální bydlení.
Námitka 4 Nesouhlasím s umístěním plochy NZ (plochy zemědělské) na p.p.č. 134/3, 134/10, 175/13 a
79/16. Požaduji vzhledem k charakteru okolní zástavby zahrnout předmětné pozemky do plochy BYDLENÍ
VENKOVSKÉHO umožňujícího vesnické individuální bydlení.
Odůvodnění námitky 1 V návrhu Územního plánu Karlovy Vary byla předmětná plocha, resp. její část
trasována mimo dotčené pozemky — p.p.č.175/13 a 134/10. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o
návrhovou (v současné době neexistující plochu) není důvod měnit polohu (trasu) této plochy, která byla v
návrhu Územního plánu Karlovy Vary z roku 2018 vedena mimo tyto dotčené pozemky — viz grafická
příloha.
Odůvodnění námitky 2 V návrhu Územního plánu Karlovy Vary byla předmětná plocha — nefunkční
regionální biokoridor, resp. její část trasována mimo dotčený pozemek — p.p.č. 134/10. Vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o návrhovou (v současné době neexistující plochu) není důvod měnit polohu (trasu)
této plochy, která byla v návrhu Územního plánu Karlovy Vary z roku 2018 vedena mimo tyto dotčené
pozemky — viz grafická příloha. Nejedná se o stávající funkční biokoridor — dotčený pozemek, včetně
okolních pozemků je dnes zemědělsky využíván.
Odůvodnění námitky 3 a 4 Počerny jako součást města Karlových Varů je jedno z mála míst ve správním
obvodu města Karlovy Vary, které si díky své poloze a „samostatnosti" uchovává stále vesnický charakter,
včetně vesnického charakteru bydlení, které se v poslední dobou v příměstských oblastech stává velmi
žádané. Ploch s možností využití bydlení venkovského (BV) je velmi málo. Z tohoto důvodu navrhuji výše
uvedené využití.
Odůvodnění námitky 1 a 2 je doplněno 1x grafickou přílohou:
V. vymezení území dotčeného námitkou p.p.č. 79/16, 93, 134/3, 134/10 a 175/13 — vše v k. ú. Počerny —
vlastník pozemků
Vymezení území dotčeného námitkou je doplněno grafickou přílohou: ano
p.p.č. 79/16, 93, 134/3, 134/10 a 175/13 — vše v k.ú. Počerny — vlastník pozemků

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“
Požadované řešení bylo odmítnuto již při návrhu řešení
konceptu ÚPKV. Uvedené pozemky vybíhají do volné krajiny, rozvoj dalších ploch do volné krajiny neodpovídá
koncepci samostatného sídla, současně vznikají nároky na
veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.
Územní systém ekologické stability představuje z hlediska
územního plánování limit využití území a jeden z významných úkolů k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Podstatou ÚSES je vymezení sítě přírodě blízkých ploch
při respektování teoretických východisek vymezování
USES (přírodovědná východiska, funkční a prostorová
optimalizace) tak, aby byla zachována ekologická stabilita
a biologická rozmanitost území.
Při zapracování ÚSES do územního plánu obecně platí, že
tento musí tvořit ucelený a provázaný systém na všech
úrovních (bez nesouladů na stycích správních území, na
stycích prvků ÚSES různého významu, atd.).
Vlastní vymezování ÚSES je projekční činností. Ministerstvem životního prostředí byla zavedena profese autorizo-

vaných projektantů územních systémů ekologické stability.
Tito autorizování projektanti, jejichž seznam spravuje Česká komora architektů, jsou oprávněni zpracovávat návrhy
vymezení územního systému ekologické stability, které pak
na základě zákonem daných kompetencí schvalují přílušné
orgány státní správy (zejména orgány ochrany přírody).
Nově navrhované prvky ÚSES na všech úrovních (nadregionální, regionální či místní) se vymezují jako veřejně
prospěšná opatření, pro která lze práva vyvlastnit a provádí se pouze ve veřejném zájmu. Pojem „veřejný zájem“
není v právních předpisech přímo definován, ale je to takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či
obecně prospěšný.
Jako veřejný zájem lze chápat ochranu a vytváření územního systému ekologické stability (viz § 4 zák. č. 114/1992
Sb.). Regulativy pro plochy ÚSES jsou proto formulovány
tak, aby zajistily podmínky pro trvalou funkčnost prvků
systému, jejichž hlavní funkcí je uchování biodiverzity
(rozmanitosti forem života) a podpora ekologické stability.

2.

Konečná Miloslava
Počerny 41
360 17 Karlovy Vary

ze dne: 26.4.2021
doručeno dne 27.4.2021
č.j.: 5221/SÚ/21

Nesouhlasím s vymezením pozemku p.č. 936 k.ú. Počerny, jako plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS).
Požaduji aby část pozemku (severní), která přiléhá k zastavěnému území byly vymezena jako plocha bydlení
určené pro vlastní rodinu.
Celý pozemek je znehodnocen záměrem výstavbou komunikací a proto žádám o zachování alespoň horní
části pro postavení bungalovu s ohledem na přístup. cesty a sítě. V nedávné minulosti byly spodní část zahrady
vedena jako BV a i t v současné době bylo odejmuto. Dům určen pro rodinu.
p.č. 936 k.ú. Počerny

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Jako plochy NP – plochy přírodní jsou vymezeny plochy
s převažující přírodní funkcí zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny v nezastavěném území, jako součást
vymezeného územního systému ekologické stability krajiny a jiných chráněných území přírody, ostatní nelesní zeleň. Jako plochy NS – plochy smíšené nezastavěného
území jsou definovány plochy lesní (pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL), zemědělského půdního fondu
(trvalé travní porosty TTP), vodních ploch a koryt vodních
toků a ostatních ploch umožňující i jiné využití (např. sportovně-rekreační, zdravotně-rekreační). V těchto plochách
je přípustné mimo jiné vymezovat segmenty ÚSES. Z toho
důvodu je možné námitce částečně vyhovět a pozemky
vymezit jako plochy NS.
Námitka se zamítá
Odůvodnění
Námitka se týká řešení, které není předmětem opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu Územního
plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze v rozsahu
změn, k nimž došlo od prvního veřejného projednání ÚP
Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního
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zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený návrh a
případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná
na opakovaném veřejném projednání…“
Jedná se o nový záměr, je jím dotčena plocha zeměděl-ské
půdy – zahrada. Toto řešení není uplatněno ani v dosud
platném Územním pánu města Karlovy Vary. Negativně
zde působí i blízkost navrhovaného obchvatu města
Karlovy Vary i uvažovaného obchvatu Počeren.
Požadavek bude možné prověřit ve změně, po vydání
tohoto územního plánu.
3.

Konečná Miloslava
Počerny 41
360 17 Karlovy Vary

ze dne: 5.5..2021
doručeno dne: 5.5..2021
č.j.: 5790/SÚ/21

Zásadně nesouhlasíme , aby v návrhu územního plánu města Karlovy Vary byl pozemek s číslem pozemkové
parcely 936 v katastrálním území Počerny změněn jako celek na pozemek Plochy zeleně.
Zásadně nesouhlasíme, aby v návrhu nového územního plánu města Karlovy Vary byl pozemek s číslem
pozemkové parcely 936 v katastrálním území Počerny změněn jako celek na pozemek Plochy zeleně. Ve stále
platném územním plánu města Karlovy Vary je tento pozemek v jeho jihozápadní určen k Bydlení venkovskému
a ve své severovýchodní části jako Plocha zemědělsky využívané půdy.
Navrhujeme, aby byl zachován tento princip proporcionality i v návrhu nového územního plánu. To znamená,
aby i nadále byla část řešeného pozemku č. 936 určena v územním plánu jako Bydlení venkovské. Nechť je
část pozemku v jihozápadní části Plochou zeleně, jak nový územní plán města navrhuje. Jedná se konkrétně
o část pozemku č. 936, do kterého zasahuje tří set metrové ochranné pásmo budoucího silničního obchvatu
Karlových Varů, jak ho v tomto vedení navrhují v tuto chvíli Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje.
Chápeme, že je třeba vyhradit pozemek pro budoucí stavbu silničního obchvatu městské části Počerny. Ať
jsou tyto části vyjmuty tak, jak jsou navrženy v návrhu územního plánu. Dále však navrhujeme, aby všechny
další části pozemku p č. 936 byly zařazeny jako pozemky pro Bydlení venkovské, a nikoliv jako Plochy zeleně.
A to v jeho severovýchodní části v navazující zástavbě u transformátoru, tak i v jižní centrální části pozemku
č. 936 pod budoucím obchvatem Počeren. Pozemky, u kterých požadujeme v návrhu územního plánu označení
jako pozemky Bydlení venkovské, jsme označili v příloze č. 2 červeně.
Vnoučata se změnou územního plánu města Karlových Varů zvažují odchod z Karlovarského kraje jinam, kde
budou moci stavět a bydlet. Pokud bude návrh územního plánu přijat v připravované podobě, nezbude totiž
vlastníkovi ani piď jiného pozemku, kde by byla taková výstavba pro rodinné bydlení možná. Navíc pozemek
Č. 936 navazuje na stávající výstavbu rodinných domů v Počernech. V jeho dosahu nebo přímo na něm jsou
k dispozici všechny inženýrské sítě.
Pokud bude přijat návrh nového územního plánu podle předlohy, bude další roky a možná desítky let blokovat
výstavbu rodinného domku na parcele č. 936 kvůli plánovanému obchvatu Počeren (plánovaný již od poloviny
80. let minulého století - tedy cca 35 let), kterého se nikdo z nás zcela jistě nedožije. Jak už Sedlecký kaolin
veřejně deklaroval v médiích, dříve, než bude odtěžen kaolin jihovýchodně pod osadou Počerny, se stavět
obchvat této městské Části nebude. Pokud víme, ložisko v katastrálním území Počerny má Sedlecký kaolin
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Námitka se zamítá
Odůvodnění
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“

Jedná se o nový záměr, je jím dotčena plocha zemědělské
půdy – zahrada. Toto řešení není uplatněno ani v dosud
platném Územním pánu města Karlovy Vary. Negativně
zde působí i blízkost navrhovaného obchvatu města
Karlovy Vary i uvažovaného obchvatu Počeren.
Požadavek bude možné prověřit ve změně, po vydání
tohoto územního plánu.
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4. Sedlecký kaolin a.s.
IČ 63509911
Božičany č.p. 167
362 25 Božičany
Bc Vojtěch Zítko,
předseda představenstva
Ing. Radomil Gold
místopředseda
představenstva
ze dne 5.5.2021
doručeno 5.5.2021
č.j.: 5798/SÚ/21

těžit až ve chvíli, kdy dotěží ložisko v Mírové, kde má být důl teprve otevřen, a to s výhledem těžby na zhruba
osmdesát let.
Karlovy Vary a Karlovarský kraj plánují silniční stavby, které chybí v jakýchkoliv výhledech státu pro zajištění
jejich financování výstavby z veřejných zdrojů s výhledem na několik desítek let dopředu. Navíc v případě
silničního obchvatu Karlových Varů má být již v srpnu na Krajském úřadě v Karlových Varech dokončena
Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů, která s největší pravděpodobností povede obchvat
Karlových Vary kratší a levnější variantou. Nikoliv severní trasou, která má odříznout Počerny od ostatních
částí Karlových Varů, jak je nyní uvedeno v územním plánu města Karlovy Vary, a jak se svým tří set metrovým
ochranným pásmem zasahuje do pozemku č. 936. Tato studie bude zanesena následně do Zásad územního
rozvoje Karlovarského kraje a město Karlovy Vary bude muset následně přepracovávat i svůj územní plán tak,
aby odpovídal tomuto krajskému dokumentu, jenž je územnímu plánu města nadřazen.
Mezitím ale uplyne zase hodně vody a vnoučata budou bydlet v Praze. Věříme ale, že lze ještě o změnách
uvažovat a jednat. O změnu územního plánu jsem žádala opakovaně v minulosti, jak vyplývá z příloh č. 5
(2019), 6 (2012) a 7 (2007). Nechte nám prosím pěkně část pozemku č. 936 v územním plánu jakožto pozemek
Bydlení venkovské. Děkujeme
Pozemek p č. 936 v katastrálním území Počerny, viz. přílohy č, 3 a 4,
Vymezení území dotčeného námitkou je doplněno grafickou přílohou: ano
Pozemky p.č. 1145/1 a p.č. 1227/1 v k.ú. Počerny (LV Č. 1550), obec Karlovy Vary, ve vlastnictví Sedleckého
kaolínu a.s. Plochy zemědělské (NZ) na pozemcích p.č. 1145/1 a p.p.č. 1227/1 v k.ú. Počerny. Kruhová
křižovatka Z09-DS-pc a VD08 zasahující do pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Počerny ve vlastnictví Sedleckého
kaolinu a.s.
obsah námitky: Jako vlastník pozemků p.č. 1145/1 a p.č. 1227/1 v k.ú. Počerny trváme na zařazení celých
ploch těchto pozemků v novém ÚP jako plochy smíšené výrobní (VS), o změnu využití těchto pozemků na
plochy výrobní bylo žádáno v našich žádostech již v r. 2008 a ve vyjádření k návrhu ÚP v r. 2012. Zároveň
žádáme, aby v návrhu kruhového objezdu (Z09-DS-pc) zasahujícího do pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Počerny
ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s. byl zakreslen čtvrtý sjezd na pozemek p.č. 1145/1 v k.ú. Počerny. Pokud
nebude zanesen čtvrtý sjezd z kruhového objezdu na pozemek p.č. 1145/1 v k.ú. Počerny nesouhlasíme s
návrhem Z09-DS-pc a se zásahem Z09-DS-pc do pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Počerny, jakožto i s veřejně
prospěšnou stavbou VD08 a s uplatněním práva vyvlastnění na tomto pozemku. Případně požadujeme do VS
plochy smíšené výrobní zařadit alespoň pozemek p.č. 1145/1 v k.ú. Počerny.
odůvodnění námitky: Pozemky p.č. 1145/1 a 1227/1 v k.ú. Počerny neleží v CHLÚ ani v žádném biokoridoru
či biocentru, nenaruší zastavěnou část obce, mají přístup ke komunikaci s dostatečnými rozhledovými poměry
a napojitelností k inženýrským sítím. Pro výše uvedené využití jako Plochy smíšené výrobní (VS) se připravuje
studie pro výrobu a skladování. Ve vyhodnocení připomínek návrhu ÚP r. 2016 je uvedeno, že se připomínce
z r. 2016 vyhovuje, ? avšak v grafické části k opravě nedošlo. Sedlecký kaolin a.s. jako vlastník p.p.č. 1145/1
a 1227/1 v k.ú. Počerny trvá na funkčním využití těchto pozemků (nebo alespoň pozemku p.č. 1445/1) jako
Plochy smíšené výrobní (VS) a na napojení sjezdu na p.p.č. 1145/1 na kruhový objezd zasahujícího do
pozemku p.č. 1145/1 v k.ú. Počerny ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s.
Námitka č.2 vymezení území dotčeného námitkou. údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Územní rezerva R01-DS-pc dopravní infrastruktura — silniční (DS) zařazená mezi veřejně prospěšné stavby -

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“

Námitka č. 2 se zamítá
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Přeložka silnice II/222 - obchvat městské části Počerny přes pozemky ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s.
p.č. 788/1, 788/4, 876/8, 876/20 a 899/1 v k.ú. Počerny (LV č. 1550). obsah námitky: Sedlecký kaolín a.s. jako
vlastník pozemků p.č. 788/1, 788/4, 876/8, 876/20 a 899/1 v k.ú. Počerny a jako organizace pověřená ochranou
a evidencí výhradního ložiska kaolinu Počerny-Marta-Epiag—povrch (č. ložiska B3198701) a Počerny-MartaEpiag-hlubina (č. ložiska 63198702) zásadně nesouhlasí s návrhem dopravní infrastruktury - silniční R01-DSpc vedené jednak přes pozemky p.č. 788/1, 788/4, 876/8, 876/20 a 899/1 v k.ú. Počerny a jednak přes
nejkvalitnější zásoby CHLÚ Počerny, čímž dochází ke znehodnocení těchto pozemků z pohledu záměru
Sedleckého kaolinu a.s. a zároveň ke znehodnocení ložiska. Tuto námitku jsme podávali k návrhu ÚP již v r.
2019, nebyla však v rámci vypořádání námitek vůbec řešena.
Sedlecký kaolin a. s. opakovaně poukazuje na problematiku umístění veřejně prospěšné stavby R01-DS-pc
procházející středem nejkvalitnějších povrchově těžitelných zásob ložiska Počemy-Marta-Epiag—povrch (é.
ložiska B3198701), přičemž původně navržená trasa (zanesená v platném ÚP Karlovy Vary) dopravní stavby
byla umístěna tak, aby nezasahovala do výhradního ložiska, resp. aby se narušilo co nejméně využití
nerostného bohatství, byly pro ni vymezeny pozemky a zpracován geometrický plán. Zároveň došlo v roce
2004 ke změně (zmenšení) chráněného ložiskového území Počerny (rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí č.j. 530/1482/03Ra-UL ze dne 19. 3. 2004) právě z důvodu návrhu umístění dopravní stavby tak, aby
nezasahovala do CHLÚ Počerny. Tento postup byl plně v souladu s ochranou nerostného bohatství a s
uplatněním postupu podle ustanovení § 15 odst. 1) zákona Č. 44/1989 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Navržené umístění veřejně prospěšné stavby R01-DSpc je jednoznačně v rozporu s ochranou nerostného bohatství. Sedlecký kaolin a.s. z pozice vlastníka výše
uvedených pozemků a jako organizace, na kterou byl dle ustanovení § 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, delegován výkon veřejné správy v
oblasti evidence a zabezpečení ochrany výhradního ložiska kaolinu Počerny-Marta-Epiag—povrch (č. ložiska
B3198701) a Počerny-Marta-Epiag-hlubina (č. ložiska B3198702) opakované nesouhlasí s navrženou trasou
veřejně prospěšné stavby R01-DS-pc, nebot' umístění nesouhlasí s původním odsouhlaseným návrhem.
Žádáme o zanesení do ÚP původní odsouhlasený návrh trasy.
Připomínky - k.ú. Počerny
Připomínka č. 1 vymezení území dotčeného připomínkou: Dopravní napojení Plochy Z15-SV-pc (vyznačení v
grafické části Návrhu ÚP K. Vary r. 2021 - výkresu koncepce dopravní infrastruktury) přes pozemky p.č. 251/1
a 249/1 v k.ú. Počerny ve vlastnictví společnosti AGROPOL-POČERNY spol. s .r.o. (LV Č. 1497)
obsah připomínky. Sedlecký kaolin a.s. jako vlastník pozemků p. č. 194/2, 194/3, 194/4 a 2013 v k. ú. Počerny
(LV Č. 1550) nacházejících se v ploše Z15-SV-pc žádá o zákres přístupové cesty k této ploše Z15-SV-pc do
grafické přílohy (výkresu koncepce dopravní infrastruktury) přes pozemky p.č. 251/1 a 249/1 v k.ú. Počerny ve
vlastnictví společnosti AGROPOL-POČERNY spol. s .r.o. jako možné varianty přístupové cesty pro budoucí
výstavbu SV — Plochy smíšené obytné venkovské - viz zákres v příloze.

Uvedená územní rezerva je zobrazena v návrhu územního
plánu jako dopravní koridor – obchvat sídelní lokality
Počerny.
V současné době i po vydání nového územního plánu bude
tato část návrhu zachována pouze jako plocha územní
rezervy bez možnosti realizace záměru. K realizaci
uvedeného záměru může dojít až po projednání změny
tohoto území, na plnohodnotnou funkční plochu dopravní
infrastruktury – silniční.
Z uvedeného vyplývá, že do doby vydání změny funkčního
využití této plochy územní rezervy – na plochu dopravní
infrastruktury, nejsou nijak omezovány či znehodnocovány
dotčené pozemky ani z hlediska vlastníka ani nedochází ke
znehodnocování dotčeného ložiska.

Připomínka č. 1 se zamítá.
Dopravní koridory, které zpřístupňují zastavitelné pozemky
není nutné v územním plánu zobrazovat. Ve všech
zastavitelných plochách je možné komunikace umisťovat.

Zobrazené a navržené dopravní přístupy do zastavitelných
lokalit pouze doporučené. Až další stupeň, např. územní
studie či přímo projektová dokumentace podrobně prověří
možnosti dotčeného území a navrhne konkrétní dopravní
odůvodnění připomínky: Sedlecký kaolin a.s. a AGROPOL-POČERNY spol. s r. o. jako vlastníci pozemků v řešení a napojení zastavitelné lokality.
Ploše Z15-S V-pc a budoucí investoři této výstavby požadují zákres přístupové cesty k této ploše Z15-SV-pc
do grafické přílohy - výkresu koncepce dopravní infrastruktury též přes pozemky p.č. 25111 a 24911 v k.ú.
Počerny z důvodu, kdyby navržený přístup z druhé strany se v budoucnu ukázal z dopravního hlediska
nevyhovující. Přes p.p.č. 25111 a 24911 v k.ú. Počerny je možné vybudovat komunikaci v dostatečné dimenzi
přes pozemky ve vlastnictví budoucích investorů, Sedleckého kaolinu a.s. a AGROPOLU-POČERNY spol. s
Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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r.o. Sedlecký kaolin a.s. a lng. Vojtěch Zítko jsou společníky a podílníky společnosti AGROPOL-POČERNY
spol. s r.o., společnost AGROPOL-POČERNY spol. s r.o. s tímto návrhem dopravního napojení přes pozemky
p.č. 25111 a 24911 v k.ú. Počerny souhlasí.
5. AGROPOL POČERNY spol.s r.o.
Počerny 8
360 17 Karlovy Vary
Ing. Vojtěch Zítko,
jednatel společnosti
ze dne 5.5.2021
doručeno 5.5.2021
č.j.: 5801/SÚ/21

Pozemky p. č. 249/1 a 249/2 v k. ú. Počerny od roku 2020 ve vlastnictví společnosti AGROPOL-POČERNY
spol. s r.o. (LV Č. 1497) ve stávající Ploše zemědělské výroby a skladování (VZ) a Plocha Z15-SV-pc v návrhu
ÚP K.Vary r. 2021
obsah námitky č. 1: AGROPOL-POČERNY spol. s r.o. jako vlastník pozemků p. č. 249/1 a p.č. 249/2 v k.ú.
Počerny od roku 2020 žádá o změnu využití těchto pozemků z VZ = Plochy zemědělské výroby a skladování
na SV = Plochu smíšenou obytnou venkovskou, tzn. připojení těchto pozemků k Ploše smíšené obytné
venkovské Z15-SV-pc v Návrhu ÚP K. Vary r. 2021.
odůvodnění námitky:
AGROPOL-POČERNY spol. s r. o. vlastní nově, od roku 2020, pozemky p. Č. 249/1 a p. č. 249/2 v k.ú.
Počerny. Dále vlastní pozemek p.č. 194/1 v k.ú. Počerny. Společnost AGROPOL-POČERNY spol. s r. o. se
po dohodě se společností Sedlecký kaolin a. s. rozhodla optimálně využít i nové nabyté pozemky p. č. 249/1
a p. č. 249/2 v k.ú. Počerny, a to pro stejný účel využití jako je definována návrhová plocha Z15- SV-pc. Původní
studie využití území (výstavba RD) bude následné aktualizována - rozšířena o tyto nové plochy.
Námitka č.2
Dopravní napojení Plochy Z15-SV-pc (vyznačení v grafické části Návrhu ÚP K. Vary r. 2021 - výkresu
koncepce dopravní infrastruktury) přes pozemky p.č. 251/1 a 249/1 v k.ú. Počerny ve vlastnictví společností
AGROPOL-POČERNY spol. s .r.o. (LV č. 1497)
obsah námitky AGROPOL-POČERNY spol. s.r.o. jako vlastník pozemku p.č. 194/1 nacházejícího se v ploše
Z15- SV-pc a vlastník pozemků p.č. 251/1 a 249/1, vše v k.ú. Počerny (LV č. 1497) nacházejících se v ploše
Z15-SV-pc (SV = Plochy smíšené obytné venkovské) žádá o zákres přístupově cesty k této ploše Z15-SV-pc
do grafické přílohy (výkresu koncepce dopravní infrastruktury) přes pozemky p.č. 251/1 a 249/1 v k.ú. Počerny
ve vlastnictví společnosti AGROPOL-POČERNY spol. s r.o. jako možné varianty přístupové cesty pro budoucí
výstavbu SV - Plochy smíšené obytné venkovské - viz zákres v příloze.
odůvodnění námitky: Sedlecký kaolin a.s. a AGROPOL-POČERNY spol. s r.o. jako vlastníci pozemků v Ploše
Z1 5-S V-pc a budoucí investoři této výstavby požadují zákres přístupové cesty k této ploše Z15-SII-pc do
grafické přílohy — výkresu koncepce dopravní infrastruktury též přes pozemky p.č. 251/1 a 249/1 v k.ú.
Počerny z důvodu, kdyby navržený přistup z druhé strany se v budoucnu ukázal z dopravního hlediska
nevyhovující. Přes p.p.č. 251/1 a 249/1 v k.ú. Počerny je možné vybudovat komunikaci v dostatečně dimenzi
přes pozemky ve vlastnictví AGROPOLU-POČERNY spol. s r.o. a budoucích investorů výstavby, Sedleckého
kaolínu a.s. a AGROPOLU-POČERNY spol. s r.o. Sedlecký kaolin a.s. a ing. Vojtěch Zítko jsou společníky a
podílníky společnosti AGROPOL-POČERNY spol. s r.o., společnost Sedlecký kaolin a.s.. s tímto návrhem
dopravního napojení přes pozemky p.č. 251/1 a 249/1 v k. ú. Počerny souhlasí.

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Námitce č. 1 se vyhovuje
Odůvodnění:
Navrženým záměrem je dotčeno v současné době již
zastavěné území - jedná se o přehodnocení pozemků
v části stávajícího zemědělského areálu ploch - VZ na
plochu určenou pro bydlení SV, která navazuje na
zastavitelnou plochu SV Z15-SV-pc. Tzn., že nedochází
ani k rozšiřování zástavby mimo zastavěné území do
krajiny ani o nový zábor zemědělské půdy.

Námitka č. 2 se zamítá.
Dopravní koridory, které zpřístupňují zastavitelné pozemky
není nutné v územním plánu zobrazovat. Ve všech
zastavitelných plochách je možné komunikace umisťovat.
Zobrazené a navržené dopravní přístupy do zastavitelných
lokalit pouze doporučené. Až další stupeň, např. územní
studie či přímo projektová dokumentace podrobně prověří
možnosti dotčeného území a navrhne konkrétní dopravní
řešení a napojení zastavitelné lokality
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Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
k.ú. R O S N I C E u S T. R O L E
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.
1. Tomáš Hruš
Krušnohorská 14,
360 10 Karlovy Vary
Doručeno: 11.2.2021
č.j.: 1802/SÚ/21

námitky dle § 52 odst. 2

Obsah námitky

vyhodnocení

vymezení území dotčeného námitkou
p.p.č. 159/1, v k.ú. Rosnice u Staré Role

Námitka se zamítá

Obsah námitky:
Tímto vyjadřuji svůj nesouhlas se změnou typu území v navrhovaném územním plánu města Karlovy Vary.
Konkrétně se jedná o území R-5 plochy rekreace s převahou zeleně v k.ú. Rosnice u Staré Role. V doposud
platném územním plánu města Karlovy Vary je tento pozemek veden v územním plánu jako plochy rekreace
s převahou zeleně R-5. Území je určeno ke zřízení zemědělského rekreačního areálu. Konkrétně se jedná o
pozemek p.č. 159/1 v k.ú. Rosnice u Staré Role obec Karlovy Vary.
Stávající popis území v textové části platného územního plánu
Specifické území rekreace s převahou zeleně R-5
1. Území je určeno pro zřízení zemědělsko rekreačního areálu.
2. V tomto území je přípustné umisťovat :
a) drobná a doplňková zařízení zemědělské výroby
b) zařízení veřejného ubytování a stravování
c) doplňková kulturní a sportovní zařízení
d) sezónní chatové a stanové tábory
e) byty služební a majitelů zařízení
3. V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat :
a) zařízení maloobchodu sloužící pro obsluhu tohoto území
Žádáme tímto o zachování stávajícího charakteru území, respektující původní investiční záměr vlastníka
pozemku (který byl z důvodů osobních – zdravotních pozdržen) a jeho vlastnická práva s tím aby mohl být
realizován a zachován původní projekt vlastníka. Žádáme tímto aby území bylo znovu vymezeno jako území
RH – plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci.
Dle nového návrhu územního plánu projednaného v roce 2019 bylo území změněno a rozděleno na území NZ
plochy zemědělské v horní části pozemku a na území K13-RN-rs – plochy rekreace – na plochách přírodního
charakteru RN.
Popis tohoto území, které neumožňuje naplnění původního investičního záměru.
K13-RN-rs – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) na zemědělské půdě (TTP), po okrajích
ojediněle vzrostlá sukcesní zeleň. Budou respektovány regulativy pro plochu RN, zejména zachování
přírodního charakteru. Podrobnější specifické podmínky se nestanovují.
Následně byla tato část území změněna znovu a to na území K13-NSs-rs – plochy smíšené nezastavěného
území – se sportovním využitím, které taktéž neumožňuje naplnění původního investičního záměru.

Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu Územního
plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze v rozsahu
změn, k nimž došlo od prvního veřejného projednání ÚP
Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního
zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený návrh a
případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná
na opakovaném veřejném projednání…“
Navržené řešení, omezení výměry využitelné plochy bylo
uplatněno již v konceptu územního plánu - 2012. Po projednání s dotčenými orgány byl upraven rozsah zastavitelnosti omezen pouze na jižní části tohoto území – stanovisko OBÚ,MPO.
--------------------------

Pozemky vymezené námitkou se nacházejí v chráněném
ložiskovém území výhradního ložiska kaolinu. Dle § 15
odst. 1 zák. č. 44/1989 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), v platném znění jsou orgány
územního plánování a zpracovatelé územně plánovací
dokumentace povinni navrhovat taková řešení, která jsou
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
Ministerstvo životního prostředí jako dotčený orgán, který
vydává stanovisko z hlediska dotčení a odejmutí zemědělského půdního fondu vyslovilo nesouhlas s navrženým řešením využití území, narušuje organizaci ZPF, odporuje
zásadám ochrany ZPF (84 písm.a.)

2.

Jaroslav Kadečka
Pod Lesem 15
36001 Karlovy Vary
ze dne 28.4.2021
doručeno 28.4.2021
čj.: 5360/SÚ/21

S navrhovanými změnami tudíž nemohu souhlasit a navrhuji zachování původního stavu území, které nenaruší Podatel námitky nepředložil takové zdůvodnění, ze kteréjiž existující projekt a současně zachová kontinuitu daného území.
ho vyplývá, že jeho návrh na změnu funkčního využití je
z hlediska ochrany nerostného bohatství nejvhodnější.
Věc: řešení nového územního plánu (dále ÚP ) celého města K. Vary – navrhované podklady již pro třetí
Námitka se zamítá
veřejné projednání „návrhu“ ÚP zveřejněného na den 29.4.2021 v 15 hod.
Z důvodu, že řeším u vašeho úřadu změnu využití p.p.č. 159/3 k.ú. Rosnice ze Z-5 na RZ od r. 2007 (14 ro- Odůvodnění
ků!) a věc není doposud vyřízena proto jsem dnes 28.4. 2021 navštívil váš úřad ve 13:55 hod. za účelem na- Po veřejném projednání, které proběhlo dne 26.2.2019 byl
hlédnutí do kat. mapy ÚP, která je připravena pro veřejné projednání. Jednal jsem osobně s ing. arch. Václa- projektanty upraven výčet funkčních ploch v návrhu územního plánu. Změna uvedené funkční plochy z plochy RN
víčkovou. Uvedený pozemek je stále zařazený pro využití - K13-NSs-rs. S přihlédnutím na novou zástavbu
v okolí tohoto k.ú., tak s tímto zařazením p.p.č. 159/3 nesouhlasím ! Považujte řešení této změny za úřed- na plochu NSs proběhla po veřejném projednání návrhu
územního plánu (2/2019) z důvodů zjednodušení pořizoně ověřenou. Ostatní viz rozsáhlý spis od r. 2007!
vané územně plánovací dokumentace
Obsah těchto funkčních ploch nabízí podobné možnosti
využití :
Původní funkční plocha RN - plochy rekreace na plochách
přírodního charakteru - tato funkční plocha byla ze seznamu funkčních ploch uplatněných v návrhu Územního plánu Karlovy Vary vypuštěna .
pro srovnání uvádíme ještě její funkční náplň
hlavní využití - plochy pro lázeňské zdravotní, zdravotně
rekreační a sportovně rekreační aktivity s převažujícím
přírodním charakterem území
přípustné využití - trvalé travní porosty s nízkými, dřevinami a extenzivní údržbou, sloužící jako plochy pro pobytovou rekreaci bez nároků na trvalé stavby, rekreační pobytové louky, trasy pro vyjížďky na koních altány nebo přístřešky pro ukrytí před nepohodou, drobná technická vybavenost (např. odpadkové koše, veřejné osvětlení), lanová centra a podobné sportovně rekreační aktivity s charakterem stavby dle stavebního zákona v platném znění,
plochy související dopravní a technické infrastruktury, vodní plochy, vodní toky
uplatněná nová funkční plocha NSs – plochy smíšené ,
nezastavěného území - se sportovním využitím
hlavní využití - plochy golfových hřišť, rekreace na plochách přírodního charakteru
přípustné využití - trvalé travní porosty, zeleň mimolesního
charakteru, altány, přístřešky, dětská hřiště, cyklistické
stezky, cyklistické a turistické stezky, zařízení a plochy pro
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3.

Jaroslav Kadečka
Pod Lesem 15
36001 Karlovy Vary

ze dne 30.4.2021
doručeno 3.5.2021
čj.: 5617/SÚ/21

Věc: Námitka k veřejnému opakovanému projednávání „Návrhu" nového územního plánu celého Města K.Vary
(dále UP) konaného dne 29.4.2021 od 15 hod. (online -elektronickou cestou) — změna využiti p.p.č. 159/3
k.ú. Rosnice z Z-5 na RZ
Sledoval jsem projednávání UP a v cca 15:45 hod. byla prezentována přímo shora požadovaná změna
pro využiti uvedeného pozemku. Z důvodu, že záběr kamery byl na představitele projednáváni Úl' prováděn
z dálky, tak nebyly čitelné vizitky u jednotlivých osob, které měli na stole před sebou. K tomuto se v dnešní
době ještě používají respirátory, tak nebylo možné přímo rozeznat osobu, která tuto věc prezentovala (zdůvodňovala). Tímto nemohu sdělit, zdali to byl Ing. Kyp (projektant UP), nebo Ing. arch. Martínek z K. Varů
(spolupracovník Ing. Kypa pro Úl)). Velmi mě překvapilo zdůvodnění, proč nelze přiznat požadovanou změnu
pro využiti předmětného pozemku, poněvadž vysvětlení bylo vyhýbavé, s cílem nesouhlasit s mým požadavkem na změnu využití. Očekával jsem, že při tomto jednáni, bude požadovaná změna (z Z-5 na RZ) zařazena do „Návrhu" UP, kterou řeším se SU MM K. Vary od r. 2007 (14 roků)! Celé roky, kdy se řeší tato změna
využití, tak se vše svádělo na důvod, že pozemek je v blízkosti „Chráněného ložiska kaolinu" (při veřejném
projednávání o tomto nezazněla žádná zmínka)! Nyní se ve věci otočilo a svedla se to na důležitost využití
pozemku pro rekreaci, sportoviště atd. v rozsahu navrhovaného využití UP K 13- NS s — rs. K tomuto jako
vlastník p.p.č. 159/3 opakované sděluji, že s tímto návrhem využití pozemku v UP nesouhlasím! S přihlédnutím, že požadovaná změna využití je v úřední rozpracovanosti, tak Vás žádám jednotlivé (představitele SU
— MM K. Vary) a p. Kopfsteina (níže uvedený adresát) o odpověď na tento dopis, a ještě o odpověd' v následujícím rozsahu: Uveďte přímo osobu (případně společnost) — investora (s předložením konkrétního
návrhu), kteří mají zájem a kdy budou provádět výstavbu tohoto zařízení na našem pozemku (pro účely rekreace, sportoviště atd.) v rozsahu návrhu ÚP pro využiti K 13 —NS s — rs. Uved'te konkrétní informace
o tom-to investorovi a to jméno, název společnosti, adresu a spojení (tel. a e-mail).
V případě, že je zájemce pro využití přímo Město K.Vary, tak uved'te shodné informace, jak je výše popsáno.
Za účelem informovanosti k tomuto dopisu v příloze zasílám p. Kopfsteinovi (další adresát) můj dopis ze dne
28.4.2021 adresovaný shora jmenovaným představitelům SU MM K.Vary doručený dne 28.4.2021 ve věci
osobního jednání s Ing. arch. Václavičkovou v dané věci, téhož dne.
Z důvodu vážnosti případu a s přihlédnutím na úřední rozpracovanost, Vás žádám všechny adresáty jednotlivě o odpověd' na tento celkový dopis do 15 dnů po jeho obdržení. Současné žádám představitele Sů — MM
K. Vary, aby informovali o tomto dopise Ing. Kypa (projektanta) a jeho spolupracovníka Ing. arch. Martínka
z K. Varů.
Další adresáti:
Magistrát města K. Vary p. Kopfstein — zastupitel pověřený pro územní plánování —LUP do vlastních rukou
Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary
Příloha: dle textu

Územní plán Karlovy Vary – vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

tělovýchovu a sport, liniová dopravní infrastruktura, drobné vodní plochy a toky

Námitka se zamítá

Po veřejném projednání, které proběhlo dne 26.2.2019 byl
projektanty upraven výčet funkčních ploch v návrhu územního plánu. Změna uvedené funkční plochy z plochy RN
na plochu NSs proběhla po veřejném projednání návrhu
územního plánu (2/2019) z důvodů zjednodušení
pořizované územně plánovací dokumentace
Obsah těchto funkčních ploch nabízí podobné možnosti
využití :
funkční plocha RN - plochy rekreace na plochách přírodního charakteru - tato funkční plocha byla ze seznamu
funkčních ploch uplatněných v návrhu Územního plánu Karlovy Vary vypuštěna
pro srovnání uvádíme ještě její funkční náplň
hlavní využití - plochy pro lázeňské zdravotní, zdravotně
rekreační a sportovně rekreační aktivity s převažujícím
přírodním charakterem území
přípustné využití - trvalé travní porosty s nízkými, dřevinami a extenzivní údržbou, sloužící jako plochy pro pobytovou rekreaci bez nároků na trvalé stavby, rekreační pobytové louky, trasy pro vyjížďky na koních altány nebo přístřešky pro ukrytí před nepohodou, drobná technická vybavenost (např. odpadkové koše, veřejné osvětlení), lanová centra a podobné sportovně rekreační aktivity s charakterem stavby dle stavebního zákona v platném znění,
plochy související dopravní a technické infrastruktury, vodní plochy, vodní toky
uplatněná nová funkční plocha NSs – plochy smíšené ,
nezastavěného území - se sportovním využitím
hlavní využití - plochy golfových hřišť, rekreace na plochách přírodního charakteru
přípustné využití - trvalé travní porosty, zeleň mimolesního
charakteru, altány, přístřešky, dětská hřiště, cyklistické
stezky, cyklistické a turistické stezky, zařízení a plochy pro
tělovýchovu a sport, liniová dopravní infrastruktura, drobné vodní plochy a toky.
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ÚPKV - opakovan é veřejné projednání dne
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námitky dle § 52 odst. 2

podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.

obsah podání

1. JAMP, s.r.o.
Jáchymovská 142, Sedlec
36010 Karlovy Vary

ze dne: 28.1.2021
doručeno: 2.2.2021

29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání

Změna funkce plochy P07-BH-rb na SC – smíšené obytné – v centrech měst
Již dlouhodobě se připravuje projekt pro dům pečovatelské služby doplněn i službami pro veřejnost. Tento
záměr byl již projednán s ÚÚP. Z důvodů stávající situace zatím nebyl dotažen do územního řízení. V
současné době se nepočítá s využitím území pro výstavbu bytových domů ale vzhledem i k dopravnímu
napojení, které neobtěžuje stávající bytovou zástavbu k využití pro sociální péči, služby a další.

č.j.: 1370/SÚ/21

2. AF Company s.r.o.,
IČO 26351781,
Poděbradská 1284/5,
36001 Karlovy Vary
Osoba oprávněná jednat:
Alisher Kasymov, Horská 77,
Pod Rohem, 36001 Jenišov
Odesláno: 3.2.2021,
Doručeno: 3.2.2021,
Č.j.:1473/SÚ/21

Zásadně nesouhlasíme s návrhem funkčního určení plochy a s návrhem specifických podmínek plochy/
výška zastavění, min.% ozelenění, max.% zastavění/, označené P03-SC-rb a ZV, která se týká pozemků
ve vlastnictví společnosti AF Company s.r.o., IČO: 263 51 781. Jedná se o areál bývalého pivovaru.
Požadujeme ponechání stávajícího určení a podmínek tak, jak jsou uvedeny v platném ÚP města Karl.Vary
nyní - plocha Sc - 8, podle Změny č. 6/2007 ze dne 14.06.2010, která nabyla účinnost dne 19.06.2010.
Odůvodnění:
Společnost AF Company s.r.o., v souladu s platným územním plánem města Karlovy Vary již více než 2
roky intenzívně připravuje zásadní redevelopment dotčeného území bývalého pivovaru. Je zpracovaná
kvalitní studie urbanistického řešení „Nové centrum Rybáře''. Záměr je dlouhodobě projednávám s vedením
města Karlovy Vary, byl prezentován Radě města a zastupitelům s velmi pozitivním ohlasem. Obdobně je
záměr prezentován a konzultován s Kanceláří architekta města KV a rovněž zde je velmi dobře hodnocen.
Studie záměru respektuje podmínky urbanistického řešení včetně dopravního napojení, která navíc
v Návrhu nového ÚP města KV" zcela postrádáme.
Investor, společnost AF Company s.r.o. investovala do nákupu pozemků areálu bývalého pivovaru a následně do zpracování urbanistické studie významné finanční prostředky s tím, že územní plán města KV
dovoluje, resp. předvídá využití, které je ve studii záměru navrženo. Aktuálně je v procesu zpracování dokumentace pro územní řízení. Zásadní části urbanistické studie přikládáme a navrhujeme, aby pořizovatel,
resp, zpracovatel návrhu územního plánu zapracoval zmíněnou studii do finálního územního plánu města
Karlovy Vary.
Areál bývalého pivovaru, Karlovy Vary - Rybáře, katastrální území Rybáře o celkové výměře 27 127 m2.
Pozemky st.p. 167, 288, 290, 292/3, 292/4, 292/13, 298, 299/1, 299/2, 299/3, parc. č. 287/9, 287/10,
289/2, 289/3, 1252 vše v katastrálním území Rybáře.
Přílohy : výtah ze studie, výpisy z katastru nemovitostí

vyhodnocení
Námitce se vyhovuje
Uplatněné řešení uvedené plochy P07-BH-rb
v návrhu územního plánu – jako plochy BH
umožňuje rovněž výstavbu objektů sociálního
zařízení
Plocha BH – hlavní využití bydlení v bytových
domech
Podmíněně přípustné využití : stavby pro sociální
služby, zdravotní služby, ubytovací služby atd.
Námitce se vyhovuje
Regulativy pro zástavbu lokality bývalého pivovaru
budou upraveny podle limitů a regulativů, které
jsou použity v dosud platném Územním plánu
města Karlovy Vary a byly podkladem pro
zpracování zastavovací studie.
Studie byla projednána a doporučena ke schválení

3. AF Company s.r.o.,
IČO 26351781,
Poděbradská 1284/5,
36001 Karlovy Vary
Osoba oprávněná jednat:
Alisher Kasymov, Horská 77,
Pod Rohem, 36001 Jenišov
Odesláno: 3.2.2021,
Doručeno: 3.2.2021,
Č.j.:1876/SÚ/21

4. AF Company s.r.o.,
IČO 26351781,
Poděbradská 1284/5,
36001 Karlovy Vary
Osoba oprávněná jednat:
Alisher Kasymov, Horská 77,
Pod Rohem, 36001 Jenišov
Odesláno: 3.2.2021,
Doručeno: 8.2.2021,
Č.j.:1584/SÚ/21

Zásadně nesouhlasíme s návrhem funkčního určení plochy a s návrhem specifických podmínek plochy/
výška zastavění, min.% ozelenění, max.% zastavění/, označené P03-SC-rb a ZV, která se týká pozemků
ve vlastnictví společnosti AF Company s.r.o., IČO: 263 51 781. Jedná se o areál bývalého pivovaru.
Požadujeme ponechání stávajícího určení a podmínek tak, jak jsou uvedeny v platném ÚP města Karl.Vary
nyní - plocha Sc - 8, podle Změny č. 6/2007 ze dne 14.06.2010, která nabyla účinnost dne 19.06.2010.
Odůvodnění:
Společnost AF Company s.r.o., v souladu s platným územním plánem města Karlovy Vary již více než 2 roky intenzívně připravuje zásadní redevelopment dotčeného území bývalého pivovaru. Je zpracovaná kvalitní studie urbanistického řešení „Nové centrum Rybáře''. Záměr je dlouhodobě projednávám s vedením
města Karlovy Vary, byl prezentován Radě města a zastupitelům s velmi pozitivním ohlasem. Obdobně je
záměr prezentován a konzultován s Kanceláří architekta města KV a rovněž zde je velmi dobře hodnocen.
Studie záměru respektuje podmínky urbanistického řešení včetně dopravního napojení, která navíc v Návrhu nového ÚP města KV" zcela postrádáme.
Investor, společnost AF Company s.r.o. investovala do nákupu pozemků areálu bývalého pivovaru a následně do zpracování urbanistické studie významné finanční prostředky s tím, že územní plán města KV
dovoluje, resp. předvídá využití, které je ve studii záměru navrženo. Aktuálně je v procesu zpracování dokumentace pro územní řízení. Zásadní části urbanistické studie přikládáme a navrhujeme, aby pořizovatel,
resp, zpracovatel návrhu územního plánu zapracoval zmíněnou studii do finálního územního plánu města
Karlovy Vary.
Areál bývalého pivovaru, Karlovy Vary - Rybáře, katastrální území Rybáře o celkové výměře 27 127 m2.
Pozemky st.p. 167, 288, 290, 292/3, 292/4, 292/13, 298, 299/1, 299/2, 299/3, parc. č. 287/9, 287/10,
289/2, 289/3, 1252 vše v katastrálním území Rybáře.
Přílohy : výtah ze studie, výpisy z katastru nemovitostí
Zásadně nesouhlasíme s návrhem funkčního určení plochy a s návrhem specifických podmínek plochy/
výška zastavění, min.% ozelenění, max.% zastavění/, označené P03-SC-rb a ZV, která se týká pozemků
ve vlastnictví společnosti AF Company s.r.o., IČO: 263 51 781. Jedná se o areál bývalého pivovaru.
Požadujeme ponechání stávajícího určení a podmínek tak, jak jsou uvedeny v platném ÚP města Karl.Vary
nyní - plocha Sc - 8, podle Změny č. 6/2007 ze dne 14.06.2010, která nabyla účinnost dne 19.06.2010.
Odůvodnění:
Společnost AF Company s.r.o., v souladu s platným územním plánem města Karlovy Vary již více než 2
roky intenzívně připravuje zásadní redevelopment dotčeného území bývalého pivovaru. Je zpracovaná
kvalitní studie urbanistického řešení „Nové centrum Rybáře''. Záměr je dlouhodobě projednávám s vedením
města Karlovy Vary, byl prezentován Radě města a zastupitelům s velmi pozitivním ohlasem. Obdobně je
záměr prezentován a konzultován s Kanceláří architekta města KV a rovněž zde je velmi dobře hodnocen.
Studie záměru respektuje podmínky urbanistického řešení včetně dopravního napojení, která navíc
v Návrhu nového ÚP města KV" zcela postrádáme.
Investor, společnost AF Company s.r.o. investovala do nákupu pozemků areálu bývalého pivovaru a
následně do zpracování urbanistické studie významné finanční prostředky s tím, že územní plán města KV
dovoluje, resp. předvídá využití, které je ve studii záměru navrženo. Aktuálně je v procesu zpracování
dokumentace pro územní řízení. Zásadní části urbanistické studie přikládáme a navrhujeme, aby
pořizovatel, resp, zpracovatel návrhu územního plánu zapracoval zmíněnou studii do finálního územního
plánu města Karlovy Vary.

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Opakovaná námitka
Námitce se vyhovuje
Regulativy pro zástavbu lokality bývalého pivovaru
budou upraveny podle limitů a regulativů, které
jsou použity v dosud platném Územním plánu
města Karlovy Vary a byly podkladem pro
zpracování zastavovací studie.
Studie byla projednána a doporučena ke schválení

Opakovaná námitka
Námitce se vyhovuje
Regulativy pro zástavbu lokality bývalého pivovaru
budou upraveny podle limitů a regulativů, které
jsou použity v dosud platném Územním plánu
města Karlovy Vary a byly podkladem pro
zpracování zastavovací studie.
Studie byla projednána a doporučena ke schválení
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5. AF Company s.r.o.,
IČO 26351781,
Poděbradská 1284/5,
36001 Karlovy Vary
Osoba oprávněná jednat:
Alisher Kasymov, Horská 77,
Pod Rohem, 36001 Jenišov
Odesláno: 3.2.2021,
Doručeno: 8.2.2021,
Č.j.:1586/SÚ/21

6. Bc. Lenka Petriláková,
Vítězná 123/63,
36001 Karlovy Vary- Drahovice
Odesláno: 15.2.2021
Doručeno: 16.2.2021
Č.j.: 2021/SÚ/21
7. Bc. Ladislav Černý,
Sokolovská 729/93,
360 05 Karlovy Vary - Rybáře
Odesláno: 15.2.2021
Doručeno: 16.2.2021
Č.j.: 2020/SÚ/21

Areál bývalého pivovaru, Karlovy Vary - Rybáře, katastrální území Rybáře o celkové výměře 27 127 m2.
Pozemky st.p. 167, 288, 290, 292/3, 292/4, 292/13, 298, 299/1, 299/2, 299/3, parc. č. 287/9, 287/10,
289/2, 289/3, 1252 vše v katastrálním území Rybáře.
Přílohy : výtah ze studie, výpisy z katastru nemovitostí
Zásadně nesouhlasíme s návrhem funkčního určení plochy a s návrhem specifických podmínek plochy/
výška zastavění, min.% ozelenění, max.% zastavění/, označené P03-SC-rb a ZV, která se týká pozemků
ve vlastnictví společnosti AF Company s.r.o., IČO: 263 51 781. Jedná se o areál bývalého pivovaru.
Požadujeme ponechání stávajícího určení a podmínek tak, jak jsou uvedeny v platném ÚP města Karl.Vary
nyní - plocha Sc - 8, podle Změny č. 6/2007 ze dne 14.06.2010, která nabyla účinnost dne 19.06.2010.
Odůvodnění:
Společnost AF Company s.r.o., v souladu s platným územním plánem města Karlovy Vary již více než
2 roky intenzívně připravuje zásadní redevelopment dotčeného území bývalého pivovaru. Je zpracovaná
kvalitní studie urbanistického řešení „Nové centrum Rybář«. Záměr je dlouhodobě projednávám s vedením
města Karlovy Vary, byl prezentován Radě města a zastupitelům s velmi pozitivním ohlasem. Obdobně je
záměr prezentován a konzultován s Kanceláří architekta města KV a rovněž zde je velmi dobře hodnocen.
Studie záměru respektuje podmínky urbanistického řešení včetně dopravního napojení, která navíc v
„Návrhu nového LJP města KV" zcela postrádáme.
Investor, společnosti AF Company s.r.o. investovala do nákupu pozemků areálu bývalého pivovaru a
následně do zpracování urbanistické studie významné finanční prostředky s tím, že územní plán města KV
dovoluje, resp. předvídá využití, které je ve studii záměru navrženo. Aktuálně je v procesu zpracování
dokumentace pro územní řízení. Zásadní části urbanistické studie přikládáme a navrhujeme, aby
pořizovatel, resp. zpracovatel návrhu územního plánu zapracoval zmíněnou studii do finálního územního
plánu města Karlovy Vary.
Areál bývalého pivovaru, Karlovy Vary - Rybáře, katastrální území Rybáře o celkové výměře 27 127 m2.
Pozemky st.p. 167, 288, 290, 292/3, 292/4, 292/13, 298, 299/1, 299/2, 299/3, parc. č. 287/9, 287/10,
289/2, 289/3, 1252 vše v katastrálním území Rybáře.
Přílohy : výtah ze studie, výpisy z katastru nemovitostí
Vznáším námitku k vymezené ploše přestavby pod označením P03-SC-rb v návrhu územního plánu města
Karlovy Vary.
Odůvodnění:
Na ploše pod označením P03-SC-rb v návrhu územního plánu města Karlovy Vary stojí panelový dům, kde
bydlí lidé a dále je zde soukromé parkoviště v osobním vlastnictví příslušných osob. Specifické podmínky
územní studie uvádí pod bodem 2c ÚS 15 možnost demolice tohoto panelového domu s čímž zásadně
nesouhlasím. Jsem vlastník bytu v uvedeném domě a také parkovacího stání.

Námitce se vyhovuje
Regulativy pro zástavbu lokality bývalého pivovaru
budou upraveny podle limitů a regulativů, které
jsou stanoveny v dosud platném Územním plánu
města Karlovy Vary a byly podkladem pro
zpracování zastavovací studie „Nové centrum
Rybář“.
Studie byla projednána a doporučena ke schválení

Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.

Vznáším námitku k vymezené ploše přestavby pod označením P03-SC-rb. Vyznačená plocha přestavby Námitce se vyhovuje
zasahuje do osobního vlastnictví a zabírá pozemky v osobním vlastnictví. Specifické podmínky územní
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
studie: 2c) demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské.
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
Žádám o opravu vymezených ploch přestavby a vyjmutí bytového domu na adrese Sokolovská 729 a podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
dalších dotčených pozemků v osobním vlastnictví z Územního plánu města Karlovy Vary.
.
Odůvodnění:

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

stránka | 3

Nesouhlasím s demolicí bytového domu v ulici Sokolovská 729. Bytový dům je v osobním vlastnictví (SVJ)
cca o 38 bytových jednotkách. V osobním vlastnictví mám bytovou jednotku o velikosti 3+1ve které mám
hlášeno trvalé bydliště.
Dále vlastním přilehlé pozemky (např. parkovací stání), které používám k soukromému parkování osobního
automobilu a které taktéž leží ve vymezené ploše přestavby P03-SC-rb.
Bytový dům i parkovací stání jsou v Územním plánu města Karlovy Vary ve vyznačené ploše P03-SC-rb
(plocha přestavby). Územní plán dále navrhuje na soukromých pozemcích „Hromadná garáž celní"
vybudování parkovací kapacity. Vytvoření centrálního prostoru — náměstí, a to včetně důsledného
odstranění původní zástavby (když pohledově rozhodující = silueta výrobního objektu pivovaru je již
odstraněna). P03-SC-rb zpracování společné územní studie ÚS15 — 2c) demolice panelového domu v
uliční frontě ul. Sokolovské.
8. Viktoriya Striková,
Sokolovská 729/93,
360 05 Karlovy Vary - Rybáře
Odesláno: 25.2.2021
Doručeno: 25.2.2021
Č.j.: 2460/SÚ/21
9. Sofiya Privezentseva,
Sokolovská 729/93,
360 05 Karlovy Vary - Rybáře
Odesláno: 25.2.2021
Doručeno: 25.2.2021
Č.j.: 2459/SÚ/21
10. Slavomír Látka,
Slunečná 235, 300 01 Otovice
Odesláno: 20.2.2021
Doručeno: 26.2.2021
Č.j.: 2469/SÚ/21

Nesouhlasím s demolicí domu 729/93. Mám k tomuto domu citový vztah, je to můj domov, který jsem si
horko těžko vybudovala.
Odůvodnění:
Nedostali jsme žádné varování, v jaké situaci se nacházíme. Prakticky o nás-bez nás. Já nemám čas nato
sledovat vývěsky o městském územním plánování ani nevím, kde tyto vývěsky mám hledat. Sice máme
zástupce domu, kteří se o tato věci mají starat, ale nepracují, jak by měli. To samé mohu říci i o správci
domu což je IKON. Tak že nás neupozornil ani IKON a ani SVJ.

Námitce se vyhovuje

Nesouhlasím s demolicí domu 729/93. Mám k tomuto domu citový vztah. Jsem důchodkyně a přemístění
mé osoby by mě mohlo zdravotně a duševně zničit. Už nemám na to, abych se někam stěhovala na jiné
místo.
Odůvodnění:
Nedostala jsem žádné upozornění na stávající situaci o tom, co chcete provést s našim domem. Připadne
mi to jako zneužití mé osoby a neférové jednání územního plánování města Karlovy Vary. Já jsem ráda, že
si dojdu na nákup a dojít na městský úřad. A sledovat veřejné vývěsky, na to už opravdu nemám.

Námitce se vyhovuje

V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.

V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.

Námitka proti části návrhu Plocha P03-SC-rb, položka 2c) — demolice panelového domu v uliční frontě ul. Námitce se vyhovuje
Sokolovské
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
Touto částí návrhu dochází k nepřípustnému omezení mého vlastnického práva ve smyslu či. 11 Listiny pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
základních práv a svobod, a to aniž by k tornu existoval legitimní důvod veřejného zájmu.
.
Žádám, aby byla Položka 2c) části návrhu P03-SC-rb z územního plánu zcela vypuštěna.
Tuto námitku uplatňuji jako oprávněná osoba (vlastník, resp. spoluvlastník dotčené nemovitosti) a jedná se
o včasné uplatnění dle § 52 stavebního zákona, neboť opakované veřejné projednání dne 11.2.2021 bylo
zrušeno veřejnou vvhláškou ze dne 3.2.2021_ č.i. 1404/51)121
Odůvodnění:
Návrh demolice panelového domu je nepřípustným zásahem do mého vlastnického práva, který není
založen na žádném legitimním důvodu ve veřejném zájmu.
Napadená část návrhu je pro mě krajně překvapivá, v míře příčící se principu právní jistoty a předvídatel-
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nosti práva. S vlastníky dotčené nemovitosti nebyla plánovaná demolice naše domu předem projednána a
v rámci toho nám nebyla vůbec vysvětlena. Není tak vůbec zřejmé, jaký je účel navrhované úpravy, a to s
ohledem na cíle územního plánu. Stejně tak není vůbec zřejmé, z jakých skutečností vyplývá nezbytnost
navrhované úpravy, a to zejména z hlediska konkrétního veřejného zájmu, který má být tímto opatřením
naplňován. Napadená část návrhu je nadto de facto ve zřejmém rozporu s veřejným zájmem, když se příčí
zájmu na zachování a naopak dalším vytváření bytového fondu — v příkrém rozporu s principy rozvoje bytového fondu by mělo dojít k neodůvodněné likvidaci 32 bytů a dalších 6 nebytových prostor.
Zahrnutí napadené části do návrhu se nadto jeví jako zcela zjevně nelogické. Dle dostupných informací
žádný z relevantních subjektů není schopný vysvětlit, z jakého důvodu je demolice domu plánována, resp.
do návrhu zahrnuta. Tuto skutečnost dokládám e-mailovou zprávou (ze dne 24.2.2021) pana Miroslava
Příklopa jakožto zástupce investora, majícího osobně na starosti projekt management záměru revitalizace
areálu bývalého pivovaru; podle jeho informace, cit.: (..) ze strany investora záměru nikdy nebylo řešeno
nic jiného než pozemky, které má investor v majetku. Respektování stávající zástavby a zájmů ostatních
majitelů a obyvatel okolních objektů je samozřejmostí."
Napadená část návrhu je však zejména v příkrém rozporu s mým právem na ochranu vlastnictví ve smyslu
čl. l I odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Ke zcela nepřípustnému zásahu do mého vlastnického práva by došlo již faktem označení dotčené nemovitosti v územním plánu jako „domu určeného k demolici". Již tímto faktem by došlo ke zcela zásadnímu
znehodnocení předmětu mého vlastnictví, neboť na volném trhu s byty by se nepochybně zásadním způsobem snížil zájem o to pořídit si nemovitost, u níž lze dle územního plánu očekávat demolici (oba mé byty
by se z toho důvodu staly de facto neprodejnými nebo prodejnými pouze hluboce pod obvyklou cenou).
Byty jsem si přitom pořídil jako investici, zároveň je využívám jako prostředek svého vedlejšího příjmu, a to
z titulu nájmu. Byty jsem uvedl do stavu způsobilého k nájmu za účelem důstojného bydlení, tedy investoval jsem značné finanční prostředky do jejich rekonstrukce. Mnou vynaložené náklady by v důsledku napadené části návrhu přišly vniveč. Nelze přitom ani opomenout, že označení nemovitosti jako budovy určené
k demolici by s vysokou pravděpodobností mělo zásadní negativní dopad rovněž na volném trhu s nájmy
bytů; takový fakt by jednak nepochybně snižoval zájem nájemců o sjednání dlouhodobé formy nájmu, jednak by se pravděpodobně rovněž odrazil v hodnotě tržního nájemného, které by se z toho důvodu mohlo
pohybovat hluboce pod obvyklým nájemným v místě a čase.
Na omezení mého vlastnického práva ve smyslu výše uvedeného by nemohl nic změnit ani fakt, že by do
budoucna s vysokou pravděpodobností nepřipadalo v úvahu nucené odnětí mého vlastnického práva
formou vyvlastnění ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod ve spojení s § 3 zákona č.
184/2006 Sb., o vyvlastnění. Jak uvádím již výše, rovněž v tomto případě by pro odnětí vlastnického práva
neexistoval žádný relevantní veřejný zájem, který by měl a mohl být vyvlastněním naplněn.
V napadené části návrhu však zejména vůbec není identifikován žádný veřejný zájem, pro jehož naplnění
by bylo nezbytné a zároveň legitimní omezit vlastnictví vlastníků nemovitosti, kterou návrh označuje jako
určenou k demolici. Vzhledem k tomu, že příslušná část návrhu navazuje na soukromý projekt revitalizace
části území (bývalého pivovaru), ve skutečnosti jde o záměr v soukromém zájmu. Soukromý zájem však
zásadně nemůže být důvodem nuceného odnětí vlastnického práva, nadto zahrnuté v územním plánu jako
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opatření obecné povahy, k omezení vlastnického práva v těchto případech může dojít naopak výhradně v
soukromoprávních vztazích, a to zejména za využití institutů věcných práv k cizím věcem ve smyslu § 1240
a násl. občanského zákoníku, typicky zřízením služebnosti.
pokud by snad mohl existovat nějaký veřejný zájem na demolici nemovitosti, tvůrce územního plánu by
musel v souladu s principem proporcionality přesvědčivě a jasně vyvažovat konflikt mezi základním právem
na ochranu vlastnictví a takovým veřejným zájmem. V napadeném případě by však musel za všech rozumně předpokládatelných okolností převážit zájem na ochraně individuálního práva na ochranu vlastnictví, a
to též v mezích kautel vyplývajících z konstantní judikatury Ústavního soudu ČR, k tornu viz nález ze dne
28.3.1996, sp.zn. I. ÚS 198/95, cit.: V této souvislosti je možno dovodit, že pojem "veřejný zájem" je třeba
chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně prospěšný zájem. Otázkou
obecného zájmu se zabývá např. F. A. Hayek v publikaci "Právo, zákonodárství a svoboda", 11. díl, (vydala
ACADEM1A Praha, 1991), na straně 14. Autor uvádí, že "často se mylně naznačuje, že všechny kolektivní
zájmy jsou obecnými zájmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních
zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu..". Je proto nutné, aby k omezení
vlastnických práv docházelo jen po pečlivém? zvážení základní podmínky, zda je omezení nutné ve veřejném zájmu... Soudní praxe považuje veřejný zájem za zájem obecně prospěšný, případně pokud vyvlastnění slouží (nikoliv jen obecně) k plnění veřejného úkolu; předpokládá se tedy zvýšený, věcně objektivní
veřejný zájem. Podle Evropského soudu pro lidská práva opatření ve smyslu čl. 1, odstavce prvního, věty
druhé Dodatkového protokolu k Úmluvě musí sledovat legitimní politické účely - hospodářské, sociální
nebo zvláštní veřejné zájmy v dotčené oblasti; svůj obsah tak uvedený pojem nabývá při řešení každého
jednotlivého případu, a to na základě rozsouzení různých zájmů při zohlednění konkrétních okolností."

11. Roman Ettler a Michaela
Ettlerová ,
Ondřejská 113/ 40,
360 01 Karlovy Vary
Odesláno: 23.2.2021
Doručeno: 26.2.2021
Č.j.: 2453/SÚ/21

Na základě všech uvedených skutečností jsem toho názoru, že část Plocha P03-SC-rb, položka 2c) —
demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské v návrhu územního plánu je v rozporu se
zákonem a zároveň má přímý negativní vliv na naše vlastnická práva a jejich výkon. Z toho důvodu žádám,
aby část Plocha P03-SC-rb, položka 2c) — demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské
nebyla v návrhu územního plánu obsažena, resp. aby z něho byla vypuštěna.
Námitky mohou podat pouze vlastnící pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti, kterým může být fyzická nebo právnická osoba pině způsobilá k právním úkonům,
která je zmocněna nejméně 200 občany obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu.
Zmocnění zástupce veřejnosti musí splňovat náležitosti uvedené v § 23 odst. 2 stavebního zákona.
Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2
stavebního zákona.

Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.

Vznášíme námitku proti vynětí bytového domu včetně ostatních pozemků z plochy přestavby P03-SC-rb.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu Karlovy ary se mi dostal do ruky emailem až 22.2.2021. Jako majitelé části
nemovitosti rozhodně nesouhlasíme s demolicí panelového domu v ulici Sokolovská a přilehlých parcel. Ani
jeden z ostatních majitelů části uvedené nemovitosti nebyl uvědoměn, že ho chcete zbourat bez náhrady
za škody způsobené na našem majetku. Předpokládáme, že došlo k pochybení ze strany města, či
úředníka, který si předem neověřil, kdo je majitelem.
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12. Danuše Drohobecká
Pod strání 501,364 52 Žlutice
Korespondenční adresa:
Andělská Hora 167, 364 71
Odesláno: 26.2.2021
Doručeno: 26.2.2021
Č.j.: 2537/SÚ/21

Námitka proti návrhu Plocha P03-SC-rb, položka 2c-demolice panelového domu ulice Sokolovská.

Námitce se vyhovuje

Dílky tomuto návrhu dochází k nepřípustnému omezení mého vlastnického práva ve smyslu č1.11 Listiny V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
základních práv a svobod a to aniž by k tomu existoval legitimní důvod veřejného zájmu.
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
Žádám, aby byla položka 2c,část návrhu P03-SC-rb z územního plánu zcela vypuštěna.
.
Tuto námitku uplatňuji jako oprávněná osoba /vlastník dotčené nemovitosti/ a jedná se o včasné uplatnění
dle paragrafu 52 stavebního zákona„ neboť opakovaně veřejné projednání dne 11.2.2021 bylo zrušeno
veřejnou vyhláškou ze dne 3.2.2021.č.j.1404/SU/21
Odůvodnění:
Návrh demolice je nepřípustným zásahem do mého vlastnického práva, který není založen na legitimním
důvodu ve veřejném zájmu, jak jsem již zmiňovala. Situace je krajně nepříjemná. S vlastníky nemovitosti
nebyla plánovaná demolice našeho domu předem projednána a vůbec vysvětlena. Z jakého důvodu by
mělo dojít k neodůvodněné likvidaci 32 bytů a 6 nebytových prostor. V době kdy je nedostatek bytů a
záměr je parkoviště??? Připadá to hodně nelogické. Z strany investora nebylo nikdy řešeno nic jiného než
pozemky, které má investor v majetku. Respektování stávající zástavy je samozřejmostí /Miroslava
Přikopová zástupce investora ze dne 24.2.2021/.

13. MUDr. Jan Valeš
Sokolovská 1023/39,
36005 Karlovy Vary - Rybáře
Odesláno: 26.2.2021
Doručeno: 26.2.2021
Č.j.: 2536/SÚ/21

Již nyní označení nemovitosti v územním plánu k demolici dochází k znehodnocení mé nemovitosti,
neprodejné nebo poníženy na cenu obvyklou. Byt nyní využívám jako investici s budoucím nastěhováním a
tím vyřešením mého nastávajícího bydlení. Provedla jsem investici v bytě a tím by i tyto mé investované
peníze byli vniveč. Negativní vliv by měli i na pronájmy. V budoucnu bych nemohla změnit ani fakt nucené
vyvlastnění mého vlastnického práva, přičemž znova uvádím, že neexistoval žádný relevantní veřejný
zájem pokavad neexistuje nějaký jiný soukromí zájem. Což nemůže mít.
Námitka proti části návrhu Plocha P03-SC-rb, položka 2c) — demolice panelového domu v uliční frontě ul.
Sokolovské
Touto částí návrhu dochází k nepřípustnému omezení mého vlastnického práva ve smyslu čl. 11 Listiny
základních práv a svobod, a to aniž by k tomu existoval legitimní důvod veřejného zájmu.
Žádám, aby byla Položka 2c) části návrhu P03-SC-rb z územního plánu zcela vypuštěna.
Tuto námitku uplatňuji jako oprávněná osoba (vlastník, resp. spoluvlastník dotčené nemovitosti) a jedná se
o včasné uplatnění dle § 52 stavebního zákona, neboť opakované veřejné projednání dne 11.2.2021 bylo
zrušeno veřejnou vyhláškou ze dne 3.2.2021. č.i. 1404/SÚ/21.

Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.
.
.

Odůvodnění:
Návrh demolice panelového domu je nepřípustným zásahem do mého vlastnického práva, který není
založen na žádném legitimním důvodu ve veřejném zájmu.
Napadená část návrhu je pro mě krajně překvapivá, v míře příčící se principu právní jistoty a
předvídatelnosti práva. S vlastníky dotčené nemovitosti nebyla plánovaná demolice naše domu předem
projednána a v rámci toho nám nebyla vůbec vysvětlena. Není tak vůbec zřejmé, jaký je účel navrhované
úpravy, a to s ohledem na cíle územního plánu. Stejně tak není vůbec zřejmé, z jakých skutečností vyplývá
nezbytnost navrhované úpravy, a to zejména z hlediska konkrétního veřejného zájmu, který má být tímto
opatřením naplňován. Napadená část návrhu je nadto de facto ve zřejmém rozporu s veřejným zájmem,
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když se příčí zájmu na zachování a naopak dalším vytváření bytového fondu — v příkrém rozporu s
principy rozvoje bytového fondu by mělo dojít k neodůvodněné likvidaci 32 bytů a dalších 6 nebytových
prostor.
Zahrnutí napadené části do návrhu se nadto jeví jako zcela zjevně nelogické. Dle dostupných informací
žádný z relevantních subjektů není schopný vysvětlit, z jakého důvodu je demolice domu plánována, resp.
do návrhu zahrnuta. Tuto skutečnost dokládám e-mailovou zprávou (ze dne 24.2.2021) pana Miroslava
Příkopa jakožto zástupce investora, majícího osobně na starosti projekt management záměru revitalizace
areálu bývalého pivovaru; podle jeho informace, cit.: „ (.) ze strany investora záměru nikdy nebylo řešena
nic jiného než pozemky, které má investor v majetku. Respektování stávající zástavby a zájmů ostatních
majitelů a obyvatel okolních objektů je samozřejmostí."
Napadená část návrhu je však zejména v příkrém rozporu s mým právem na ochranu vlastnictví ve smyslu
čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Ke zcela nepřípustnému zásahu do mého vlastnického práva by došlo již faktem označení dotčené
nemovitosti v územním plánu jako „domu určeného k demolici". Již tímto faktem by došlo ke zcela
zásadnímu znehodnocení předmětu mého vlastnictví, neboť na volném trhu s byty by se nepochybně
zásadním způsobem snížil zájem o to pořídit si nemovitost, u níž lze dle územního plánu očekávat demolici
(oba mé byty by se z toho důvodu staly de facto neprodejnými nebo prodejnými pouze hluboce pod
obvyklou cenou). Byty jsem si přitom pořídil jako investici, zároveň je využívám jako prostředek svého
vedlejšího příjmu, a to z titulu nájmu. Byty jsem uvedl do stavu způsobilého k nájmu za účelem důstojného
bydlení, tedy investoval jsem značné finanční prostředky do jejich rekonstrukce. Mnou vynaložené náklady
by v důsledku napadené části návrhu přišly vniveč. Nelze přitom ani opomenout, že označení nemovitosti
jako budovy určené k demolici by s vysokou pravděpodobností mělo zásadní negativní dopad rovněž na
volném trhu s nájmy bytů; takový fakt by jednak nepochybně snižoval zájem nájemců o sjednání
dlouhodobé formy nájmu, jednak by se pravděpodobně rovněž odrazil v hodnotě tržního nájemného, které
by se z toho důvodu mohlo pohybovat hluboce pod obvyklým nájemným v místě a čase.
Na omezení mého vlastnického práva ve smyslu výše uvedeného by nemohl nic změnit ani fakt, že by do
budoucna s vysokou pravděpodobností nepřipadalo v úvahu nucené odnětí mého vlastnického práva
formou vyvlastnění ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod ve spojení s § 3 zákona č.
184/2006 Sb., o vyvlastnění. Jak uvádím již výše, rovněž v tomto případě by pro odnětí vlastnického práva
neexistoval žádný relevantní veřejný zájem, který by měl a mohl být vyvlastněním naplněn.
V napadené části návrhu však zejména vůbec není identifikován žádný veřejný zájem, pro jehož naplnění
by bylo nezbytné a zároveň legitimní omezit vlastnictví vlastníků nemovitosti, kterou návrh označuje jako
určenou k demolici. Vzhledem k tornu, že příslušná část návrhu navazuje na soukromý projekt revitalizace
části území (bývalého pivovaru), ve skutečnosti jde o záměr v soukromém zájmu. Soukromý zájem však
zásadně nemůže být důvodem nuceného odnětí vlastnického práva, nadto zahrnuté v územním plánu jako
opatření obecné povahy, k omezení vlastnického práva v těchto případech může dojít naopak výhradně v
soukromoprávních vztazích, a to zejména za využití institutů věcných práv k cizím věcem ve smyslu § 1240
a násl. občanského zákoníku, typicky zřízením služebnosti.
I pokud by snad mohl existovat nějaký veřejný zájem na demolici nemovitosti, tvůrce územního plánu by
musel v souladu s principem proporcionality přesvědčivé a jasně vyvažovat konflikt mezi základním právem
na ochranu vlastnictví a takovým veřejným zájmem. V napadeném případě by však musel za všech
rozumně předpokládatelných okolností převážit zájem na ochraně individuálního práva na ochranu
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14. Andriy Bohun
Sokolovska 729/91,
360 05 Karlovy Vary - Rybáře
Odesláno: 1.3.2021
Doručeno: 1.3.2021
Č.j.: 2548/SÚ/21

15. lryna Grygor'yeva
Sokolovska 729/91,
360 05 Karlovy Vary - Rybaře
Odesláno: 1.3.2021
Doručeno: 1.3.2021
Č.j.: 2545/SÚ/21

vlastnictví, a to též v mezích kautel vyplývajících z konstantní judikatury Ústavního soudu ČR, k tomu viz
nález ze dne 28.3.1996, sp.zn. I. ÚS 198/95, cit.: V této souvislosti je možno dovodit, že pojem "veřejný zájem" je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně prospěšný zájem.
Otázkou obecného zájmu se zabývá např. F. A. Hayek v publikaci "Právo, zákonodárství a svoboda", II. díl,
(vydala ACADEMIA Praha, 1991), na straně 14. Autor uvádí, že "často se mylně naznačuje, že všechny
kolektivní zájmy jsou obecnými zájmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu..". Je proto nutné, aby k
omezení vlastnických práv docházelo jen po pečlivém zvážení základní podmínky, zda je omezení nutné
ve veřejném zájmu... Soudní praxe považuje veřejný zájem za zájem obecně prospěšný, případně pokud
vyvlastnění slouží (nikoliv jen obecně) k plnění veřejného úkolu; předpokládá se tedy zvýšený, věcně objektivní veřejný zájem. Podle Evropského soudu pro lidská práva opatření ve smyslu čl. I, odstavce prvního,
věty druhé Dodatkového protokolu k Úmluvě musí sledovat legitimní politické účely – hospodářské, sociální
nebo zvláštní veřejné zájmy v dotčené oblasti; svůj obsah tak uvedený pojem nabývá při řešení každého
jednotlivého případu, a to na základě rozsouzení různých zájmů při zohlednění konkrétních okolností."
Na základě všech uvedených skutečností jsem toho názoru, že část Plocha P03-SC-rb, položka 2c) —
demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské v návrhu územního plánu je v rozporu se
zákonem a zároveň má přímý negativní vliv na naše vlastnická práva a jejich výkon. Z toho důvodu žádám,
aby část Plocha P03-SC-rb, položka 2c) — demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské
nebyla v návrhu územního plánu obsažena, resp. aby z něho byla vypuštěna.
Podávám námitku k vymezené ploše přestavby pod označením P03-SC-rb. Vyznačená plocha přestavby
zasahuje do osobního vlastnictví (bytového domu a přilehlých pozemků). Územní plán definuje specifické
podmínky územní studie: 2c) demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské.
Žádám o opravu vymezených ploch přestavby a vyjmutí bytového domu na adrese Sokolovská 729 a
dalších dotčených pozemků v osobním vlastnictví z Územního plánu města Karlovy Vary.
Odůvodnění:
Nesouhlasím s demolicí bytového domu v ulici Sokolovská 729. V osobním vlastnictví mám v domě
bytovou jednotku o velikosti 3+1ve které mám hlášeno trvalé bydliště a trvale zde bydlím.
Dále vlastním přilehlé pozemky (např. parkovací stání), které používám k soukromému parkování osobního
automobilu a které taktéž leží ve vymezené ploše přestavby P03-SC-rb.
Bytový dům i parkovací stání jsou v Územním plánu města Karlovy Vary ve vyznačené ploše P03-SC-rb
(určená plocha přestavby). Proto žádám o vyjmutí z Územního plánu města Karlovy Vary.
Podávám námitku k vymezené ploše přestavby pod označením P03-SC-rb. Vyznačená plocha přestavby
zasahuje do osobního vlastnictví (bytového domu a přilehlých pozemků). Územní plán definuje specifické
podmínky územní studie: 2c) demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské.
Žádám o opravu vymezených ploch přestavby a vyjmutí bytového domu na adrese Sokolovská 729 a
dalších dotčených pozemků v osobním vlastnictví z Územního plánu města Karlovy Vary.
Odůvodnění:
Nesouhlasím s demolicí bytového domu v ulici Sokolovská 729. V osobním vlastnictví mám v domě
bytovou jednotku o velikosti 3+1ve které mám hlášeno trvalé bydliště a trvale zde bydlím.
Dále vlastním přilehlé pozemky (např. parkovací stání), které používám k soukromému parkování osobního
automobilu a které taktéž leží ve vymezené ploše přestavby P03-SC-rb.
Bytový dům i parkovací stání jsou v Územním plánu města Karlovy Vary ve vyznačené ploše P03-SC-rb
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Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.

Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.
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(určená plocha přestavby). Proto žádám o vyjmutí z Územního plánu města Karlovy Vary.
16. Michal Beran
(Sokolovska 729/91,
360 05 Karlovy Vary – Rybáře)
Závodu Míru 24,
360 17 Karlovy Vary - Stará Role
Odesláno: 1.3.2021
Doručeno: 1.3.2021

Námitka proti části návrhu Plocha P03-SC-rb, položka 2c), - demolice panelového domu v uliční frontě ul.
Sokolovská.
Žádám, aby byla Položka 2c) části návrhu P03-SC-rb z územního plánu zcela vypuštěna.
Odůvodnění:
Návrh demolice domu je nepřístupným zásahem do mého vlastnického práva, který není založen na
žádném legitimním důvodu ve veřejném zájmu.

Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.

Č.j.: 2603/SÚ/21

Společenství vlastníků jednotek pro dům Sokolovská 729, Karlovy Vary, (dále jako „SVJ"} se seznámilo s
návrhem územního plánu Karlovy Vary, který měl být projednán při opakovaném projednání návrhu dne
11.02.2021. Opakované projednání bylo zrušeno, a dosud se nerealizovalo. Lhůta pro podání námitky je
proto zachována.
SVJ uplatňuje proti návrhu územního plánu Karlovy Vary, a to konkrétně proti části týkající se plochy P03SC-rb, námitky týkající se nepřípustnosti požadavku na zahrnutí objektu panelového domu č.p. 729 na ulici
Sokolovská do plochy P03-SC-rb, resp. nepřípustnosti požadavku na zpracování územní studie s
podmínkou demolice tohoto objektu.
Odůvodnění:
1. Panelový dům č.p. 729 je systematicky chybně zařazen do plochy P03-SC-rb. Panelový dám č.p. 729 a
jeho bezprostředního okolí, slouží k bydlení a poskytováni služeb. Zbývající část plochy P03-SC-rb je
právně zastoupeno na základě plné moci
plochou výrobní — prostorem bývalého pivovaru.
JUDr. Josefem Kašparem,
2. Má-li dojít k přeměně výrobního prostoru na prostor smíšené obytné plochy jeho rekultivací, je nezbytné
advokátem se sídlem Jáchymovská
respektovat stávající a plně funkční zástavbu v bezprostředním okolí prostoru bývalého pivovaru, a tuto
27/114, 360 04 Karlovy Vary
ponechat oproti stávajícímu územnímu plánu beze změn.
Odesláno: 1.3.2021
3. Návrh územního plánu v textové části u položky Plocha P03-SC-rb, uvádí v odst. 2. požadavek na
Doručeno: 1.3.2021
zpracování územní studie, a stanoví podmínky pro její zpracování. Pod bodem 2c) je jako jedna z
podmínek územní studie uvedena „demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské". Tento
Č.j.: 2515/SÚ/21
požadavek není žádným způsobem odůvodněný, a postrádá jakýkoliv účel. Nadto není zřejmé, z jakého
titulu by mělo dojít k zásahu do již existující zástavby, v níž se nachází 32 bytových jednotek a 6
nebytových jednotek. Budova je na tomto místě situována již několik desetiletí, je od doby kolaudace do
současné doby v celém rozsahu užívána, a je také řádně udržována. Životnost stavby není v tuto chvíli
ničím limitována a není důvod plánovat její demolici. Požadavek územního plánu na zpracování územní
studie, s podmínkou demolice této budovy č.p. 729, je nepřijatelný také pro rozpor s veřejným zájmem,
ochranou subjektivních práv vlastníků jednotek v domě č.p. 729, a zejména pak v rozporu s požadavkem
na ochranu vlastnického práva vlastníků jednotek.
4. Požadavek na demolici budovy č.p. 729 pak není odůvodněn ani zájmem na koncepci revitalizace
prostoru bývalého pivovaru, neboť investor této revitalizace, dle dostupných informací, o zahrnutí podmínky
demolice domu č.p. 729, s nežádal, a o takový postup nemá ani zájem.
5. SVJ z výše uvedených důvodů navrhuje, aby prostor, na němž se nachází Panelový dům č.p. 729 nebyl
17. Společenství vlastníků
jednotek pro dům
Sokolovská 729,
Karlovy Vary,
IČ 29164346,
se sídlem
Sokolovská 729/93,
360 05 Karlovy Vary Rybáře
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Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.
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18. Mgr. RAFAJOVÁ Daniela
J.A. Gagarina 1185
362 22 Nejdek
Odesláno: 26.2.2021
Doručeno: 2.3.2021
Č.j.: 2611/SÚ/21

nijak dotčen změnami územního plánu, a zejména nebyl dotčen záměrem nového způsobu využití prostoru
bývalého pivovaru. Výslovně pak SVJ trvá na tom, aby byla z návrhu územního plánu vypuštěna podmínka
uvedená v části Plocha P03-SC-rb, položka 2c) — demolice panelového domu v uliční frontě ul.
Sokolovské, neboť se jedná o podmínku nedůvodnou, protiprávní, a zasahující do subjektivních práv
vlastníků jednotek v domě č.p. 729.
Námitka proti části návrhu Plocha P03-SC-rb, položka 2c) — demolice panelového domu v uliční frontě ul.
Sokolovské
Touto částí návrhu dochází k nepřípustnému omezení mého vlastnického práva ve smyslu čl. 11 Listiny
základních práv a svobod, a to aniž by k tomu existoval legitimní důvod veřejného zájmu.
Žádám, aby byla Položka 2c) části návrhu P03-SC-rb z územního plánu zcela vypuštěna.
Tuto námitku uplatňuji jako oprávněná osoba (vlastník, resp. spoluvlastník dotčené nemovitosti) a jedná se
o včasné uplatnění dle § 52 stavebního zákona, neboť opakované veřejné projednání dne 11.2.2021 bylo
zrušeno veřejnou vyhláškou ze dne 3.2.2021. č.i. 1404/S1'J/21.
Odůvodnění:
Návrh demolice panelového domu je nepřípustným zásahem do mého vlastnického práva, který není
založen na žádném legitimním důvodu ve veřejném zájmu.
Napadená část návrhu je pro mě krajně překvapivá, v míře příčící se principu právní jistoty a předvídatelnosti práva. S vlastníky dotčené nemovitosti nebyla plánovaná demolice naše domu předem projednána a
v rámci toho nám nebyla vůbec vysvětlena. Není tak vůbec zřejmé, jaký je účel navrhované úpravy, a to s
ohledem na cíle územního plánu. Stejně tak není vůbec zřejmé, z jakých skutečností vyplývá nezbytnost
navrhované úpravy, a to zejména z hlediska konkrétního veřejného zájmu, který má být tímto opatřením
naplňován. Napadená část návrhu je nadto de facto ve zřejmém rozporu s veřejným zájmem, když se příčí
zájmu na zachování a naopak dalším vytváření bytového fondu - v příkrém rozporu s principy rozvoje
bytového fondu by mělo dojít k neodůvodněné likvidaci 32 bytů a dalších 6 nebytových prostor.
Zahrnutí napadené části do návrhu se nadto jeví jako zcela zjevně nelogické. Dle dostupných informací
žádný z relevantních subjektů není schopný vysvětlit, z jakého důvodu je demolice domu plánována, resp.
do návrhu zahrnuta. Tuto skutečnost dokládám e-mailovou zprávou (ze dne 24.2.2021) pana Miroslava
Příkopa jakožto zástupce investora, majícího osobně na starosti projekt management záměru revitalizace
areálu bývalého pivovaru; podle jeho informace, cit.: „ (.) ze strany investora záměru nikdy nebylo řešeno
nic jiného než pozemky, které má investor v majetku. Respektování stávající zástavby a zájmů ostatních
majitelů a obyvatel okolních objektů je samozřejmostí."
Napadená část návrhu je však zejména v příkrém rozporu s mým právem na ochranu vlastnictví ve smyslu
čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Ke zcela nepřípustnému zásahu do mého vlastnického práva by došlo již faktem označení dotčené
nemovitosti v územním plánu jako „domu určeného k demolici". Již tímto faktem by došlo ke zcela
zásadnímu znehodnocení předmětu mého vlastnictví, neboť na volném trhu s byty by se nepochybně
zásadním způsobem snížil zájem o to pořídit si nemovitost, u níž lze dle územního plánu očekávat demolici
(můj byt by se z toho důvodu stal de facto neprodejným nebo prodejným pouze hluboce pod obvyklou
cenou). Byt jsem si přitom pořídila jako investici, zároveň ho využívám jako prostředek svého vedlejšího
příjmu, a to z titulu nájmu. Byt jsem uvedla do stavu způsobilého k nájmu za účelem důstojného bydlení,
tedy investovala jsem značné finanční prostředky do jeho rekonstrukce. Mnou vynaložené náklady by v
důsledku napadené části návrhu přišly vniveč. Nelze přitom ani opomenout, že označení nemovitosti jako

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.
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budovy určené k demolici by s vysokou pravděpodobností mělo zásadní negativní dopad rovněž na volném
trhu s nájmy bytů; takový fakt by jednak nepochybně snižoval zájem nájemců o sjednání dlouhodobé formy
nájmu, jednak by se pravděpodobně rovněž odrazil v hodnotě tržního nájemného, které by se z toho
důvodu mohlo pohybovat hluboce pod obvyklým nájemným v místě a čase.
Na omezení mého vlastnického práva ve smyslu výše uvedeného by nemohl nic změnit ani fakt, že by do
budoucna s vysokou pravděpodobností nepřipadalo v úvahu nucené odnětí mého vlastnického práva
formou vyvlastnění ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod ve spojení s § 3 zákona č.
184/2006 Sb., o vyvlastnění. Jak uvádím již výše, rovněž v tomto případě by pro odnětí vlastnického práva
neexistoval žádný relevantní veřejný zájem, který by měl a mohl být vyvlastněním naplněn.
V napadené části návrhu však zejména vůbec není identifikován žádný veřejný zájem, pro jehož naplnění
by bylo nezbytné a zároveň legitimní omezit vlastnictví vlastníků nemovitosti, kterou návrh označuje jako
určenou k demolici. Vzhledem k tomu, že příslušná část návrhu navazuje na soukromý projekt revitalizace
části území (bývalého pivovaru), ve skutečnosti jde o záměr v soukromém zájmu. Soukromý zájem však
zásadně nemůže být důvodem nuceného odnětí vlastnického práva, nadto zahrnuté v územním plánu jako
opatření obecné povahy, k omezení vlastnického práva v těchto případech může dojít naopak výhradně v
soukromoprávních vztazích, a to zejména za využití institutů věcných práv k cizím věcem ve smyslu § 1240
a násl. občanského zákoníku, typicky zřízením služebnosti.
I pokud by snad mohl existovat nějaký veřejný zájem na demolici nemovitosti, tvůrce územního plánu by
musel v souladu s principem proporcionality přesvědčivě a jasně vyvažovat konflikt mezi základním právem
na ochranu vlastnictví a takovým veřejným zájmem. V napadeném případě by však musel za všech rozumně předpokládatelných okolností převážit zájem na ochraně individuálního práva na ochranu vlastnictví, a
to též v mezích kautel vyplývajících z konstantní judikatury Ústavního soudu ČR, k tomu viz nález ze dne
28.3.1996, sp.zn. I. ÚS 198/95, cit.: V této souvislosti je možno dovodit, že pojem "veřejný zájem" je třeba
chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně prospěšný zájem. Otázkou
obecného zájmu se zabývá např. F. A. Hayek v publikaci "Právo, zákonodárství a svoboda", II. díl, (vydala
ACADEMIA Praha, 1991), na straně 14. Autor uvádí, že "často se mylné naznačuje, že všechny kolektivní
zájmy jsou obecnými zájmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních
zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu..". Je proto nutné, aby k omezení
vlastnických práv docházelo jen po pečlivém zvážení základní podmínky, zda je omezení nutné ve veřejném zájmu... Soudní praxe považuje veřejný zájem za zájem obecně prospěšný, případně pokud vyvlastnění slouží (nikoliv jen obecně) k plnění veřejného úkolu; předpokládá se tedy zvýšený, věcně objektivní
veřejný zájem. Podle Evropského soudu pro lidská práva opatření ve smyslu čl. 1, odstavce prvního, věty
druhé Dodatkového protokolu k Úmluvě musí sledovat legitimní politické účely - hospodářské, sociální
nebo zvláštní veřejné zájmy v dotčené oblasti; svůj obsah tak uvedený pojem nabývá při řešení každého
jednotlivého případu, a to na základě rozsouzení různých zájmů při zohlednění konkrétních okolností"
Na základě všech uvedených skutečností jsem toho názoru, že část Plocha P03-SC-rb, položka 2c) —
demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské v návrhu územního plánu je v rozporu se
zákonem a zároveň má přímý negativní vliv na naše vlastnická práva a jejich výkon. Z toho důvodu žádám,
aby část Plocha P03-SC-rb, položka 2c) — demolice panelového domu v uliční frontě ul. Sokolovské
nebyla v návrhu územního plánu obsažena, resp. aby z něho byla vypuštěna.

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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19. Marharyta Lisitsyna
U studánky 191/19,
350 02 Cheb
Odesláno: 26.2.2021
Doručeno: 3.3.2021
Č.j.: 2700/SÚ/21
20. Liliya Vasylkova
Sokolovská 729/91, Rybáře,
360 05 Karlovy Vary - Rybáře
Odesláno: 3.3.2021
Doručeno: 3.3.2021
Č.j.: 2713/SÚ/21
21. Petr Zítek
Sokolovská 729/91,
360 05 Karlovy Vary – Rybáře
Odesláno: 3.5.2021
Doručeno: 4.5.2021
č.j.: 5626/SÚ/21
22. JAMP, s.r.o.
Jáchymovská 142, Sedlec
36010 Karlovy Vary
ze dne: 18.3.2021
doručeno: 18.3.2021
č.j.: 4299/SÚ/21

Já vlastník bytové jednotky č. 27 dům č. 729 ul. Sokolovská K.Vary, nesouhlasím s rozhodnutím Magistrátu
K.Varů s demolicí panelového domu z osobních a citových důvodů. Věřím, že došlo při územním plánování
k nedorozumění.
Odůvodnění:
Bytová jednotka byla zakoupena cíleně v této lokalitě pro mojí dceru a vnučku v blízkosti školy a
zaměstnání. Kvůli výhledu z okna a pěší dostupnosti do centra. Po dobu pěti let byla postupně provedena
časově a finančně náročná rekonstrukce. Nechápu, jak mohlo dojít k rozhodnutí o demolici cizího majetku
bez vědomí vlastníků.
Podávám námitku k vymezené ploše přestavby. Zasahuje do osobního vlastnictví (bytového domu a
přilehlých pozemků). Územní plán definuje specifické podmínky územní studie: 2c) demolice panelového
domu v uliční frontě ul. Sokolovské. Žádám o opravu vymezených ploch přestavby a vyjmutí bytového
domu na adrese Sokolovská729 v osobním vlastnictví z Územního plánu města Karlovy Vary (Plocha
přestavby pod označením P03-SC-rb).
Odůvodnění:
Nesouhlasím s demolicí bytového domu v ulici sokolovská 729. Mám v domě bytovou jednotku o velikosti
1+1, ve které mám hlášené trvalé bydliště a trvale zde bydlím. Bytový dům je v Územním plánu města
Karlovy Vary ve vyznačené ploše P03-SC-rb (určená plocha přestavby). Proto žádám o vyjmutí
z Územního plánu města Karlovy Vary.
Podávám námitku proti části návrhu: Plocha P03-SC-rb, položka 2c, demolice panelového domu v uliční
frontě ul. Sokolovská. Touto částí dochází k omezení mého vlastnického práva. Žádám, aby byla výše
uvedená část návrhu odstraněna.
Odůvodnění:
Se zdemolováním panelového domu nesouhlasím z důvodu, že tam vlastním byt. Byt jsem kupoval
s vidinou investice a zároveň jsem do něj investoval značnou část peněz, což bych pochopitelně neudělal,
kdybych věděl, že dojde k demolici. Když jsem byt kupoval, nebyla nikde v územním plánu zmínka o
demolici, dům měl být zachován.
Žádáme Vás tímto, aby Rada Města uložila pověřenému zastupiteli pro zpracování územního plánu, aby
zadal zpracovateli územního plánu změnu na pozemcích v katastrálním území Rybáře, parc. č. 956/3 a to
z plánovaného funkčního využití P07-BH-rb na Sc- smíšené obytné v centrech měst. Důvodem naší
žádosti je, že již v roce 2013 Jamp s.r.o. obdržel Vyjádření z hlediska vztahu k územnímu plánu od města
Karlovy Vary, viz přiložená dokumentace k této žádosti, kde mimo jiné bylo specifikováno, že jedno z
možných využití pozemku pod funkčním využitím OV je i možnost umístění zařízení obchodu. Společnost
Jamp s.r.o. pod tímto výkladem již zainvestovala do projektových studií, viz přiložená dokumentace, a již
úzce spolupracuje s několik řetězci které by o daný pozemek měli zájem. Mimo jiné bychom rádi podotkli,
že daný pozemek je ze všech stran zastavěn bytovými jednotkami, které momentálně mají direktní přístup
pouze k samoobslužné provozovně Můj Obchod Max. Dále pak pouhých několik minut pěšky od pozemku
se právě staví 220 dalších bytových jednotek a to v rámci projektu Rezidence Ružák. Věříme, že celý areál
i spádové bytové jednotky v sídlišti by měli mnohem větší přínos ze zařízení které by obsahovalo lepší
nákupní areál než je momentálně dostupný s možností i dalších pro sídliště žádoucích služeb. Naopak
věříme, že kapacita bytových jednotek je již na daném místě přeplněna a zastavovat jednu z posledních
zelených ploch dalšími patry by pro okolní obyvatele bylo spíše ke škodě.
Děkujeme za Vaši ochotu při posuzování našeho návrhu

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.

Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.

Námitce se vyhovuje
V podmínkách zpracování územní studie (US 15)
pro předmětnou lokalitu P03-SC-rb, bude
podmínka demolice bytového domu vypuštěna.
.
.
Námitce se vyhovuje
Nové podání fy Jamp
Uplatněné řešení uvedené plochy P07-BH-rb
v návrhu územního plánu – jako plochy BH
umožňuje rovněž výstavbu objektů maloobchodu
Plocha BH – hlavní využití bydlení v bytových
domech
Podmíněně přípustné využití – stavby pro
maloobchod, ubytovací služby, stravovací služby,
administrativu další
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23. KSB spol. s r.o.
IČ 45350124
Božičany č.p. 167,
362 25 Božičany
Osoba oprávněná jednat jménem
právnické osoby:
Ing. Vojtěch Zítko, jednatel
společnosti
ze dne 5.5.2021
doručeno dne 5.5.2021

Připomínka č.1 Návrh vedení přípojky vody, kanalizace a energií (zákres do grafických příloh návrhu ÚP)
pro napojení Z08-SK-rb na pozemku p.č. 512/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary. Pozemek p.č. 512/1
v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, (LV č.921) je ve vlastnictví společnosti KSB spol. s r.o.
obsah připomínky Jako vlastník pozemku p.č. 512/1 v k.ú. Rybáře navrhujeme a žádáme o zanesení do
grafických příloh návrhu ÚP vedení přípojky vody, kanalizace a energií pro napojení lokality Z08-SK-rb v
místě obecní komunikace na p.p.č. 512/10 a v místě plánované obecní komunikace na p.p.č. 512/9 jako
přístupu k Ploše Z08-SK-rb na p.p.č. 512/1, vše v k.ú. Rybáře — viz zákresy v příloze.
odůvodnění připomínky:
Navržením vedení přípojek vody, kanalizace a energií k lokalitě Z08-SK-rb v místě obecní komunikace na
p.p.č. 512/10 a v místě plánované obecní komunikace na p.p.č. 512/9 jako přístupu na p.p.č. 512/1, vše v
k.ú. Rybáře, nedojde k zásahu do pozemků dalšího vlastníka p.č. 513/6 a 512128 v k.ú. Rybáře a vše
zůstane ve veřejném obecním pozemku.

č.j.: 5800/SÚ/21

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Připomínka se zamítá
Připomínka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném
návrhu Územního plánu Karlovy Vary. Ten se
projednává pouze v rozsahu změn, k nimž došlo
od prvního veřejného projednání ÚP Karlovy Vary
(26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního zákona,
v platném znění – cit.: „… Upravený návrh a
případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu
těchto úprav projedná na opakovaném veřejném
projednání…“
Zobrazování přípojek na inženýrské sítě je nad
podrobnost územního plánu.
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ÚPKV - OPAK OV AN É V EŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
k. ú. S E D L E C

námitky dle § 52 odst. 2

podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.

obsah podání

1.

REFIL, spol. s r.o.
Přemilovická 135, Sedlec
360 10 Karlovy Vary
RNDr. Hana Česáková, jednatel,
Sadov č.p.9, 360 01 Sadov
a Ing. Milan Petrák, jednatel
č.p. 220, 36001 Kolová
Odesláno: 10.2.2021
Doručeno: 11.2.2021

DNE

29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání

V návrhu ÚP zveřejněném na stránkách MM KV https://mmkv.ezisitesidefaultIířlesidoktiemntyilb1
hlavni vykres_0.pdf ¨ je zakreslen přes naše pozemky „ koridor silniční a cyklistické dopravy“ .
Tento koridor je zakreslen nesmyslně přes mnoho pozemku a staveb. ( zhruba 60 % našich pozemků ) Jako vlastníci výše uvedených pozemků zakoupených za účelem výroby nesouhlasíme s přesahem koridoru na naše pozemky.
Pozemky byly zakoupeny za účelem výroby. V předchozí verzi ÚP nebyl koridor takto rozsáhlý.
Jako vlastníci pozemků parcelní číslo st. 597, 475/8, 475/9, st. 361 a st. 362 v katastrálním území
746754 Sedlec u Karlových Var

vyhodnocení
Námitce bylo v návrhu ÚPKV k opakovanému veřejnému
projednání vyhověno.
Podaná námitka je tedy bezpředmětná, podél uvedených
zastavěných pozemků byl koridor upraven, nacházejí se
mimo vymezené pásmo pro dopravní stavbu. .

č.j.:1774/SÚ/21
2.

Bělohlávková Halina
Mezirolí 57,
362 25 Nová Role
a ing. Volný Václav
Mezirolí 57,
362 25 Nová Role

Odesláno: 9.2.2021
Doručeno: 7.4.2021
č.j.:40174/SÚ/21

1. V návrhu ÚP zveřejněném na stránkách MM KV
https://mmkv.cz/sites/default/files/dokumenty/ 1 bl hlavni výkres 0.pdf
je zakreslen přes naše pozemky „ koridor silniční a cyklistické dopravy ". Tento koridor je zakreslen
nesmyslné přes mnoho pozemků a staveb. Jako vlastníci výše uvedených pozemků zakoupených
za účelem zástavby objekty pro bydlení nesouhlasíme s přesahem koridoru na naše pozemky.
Pozemky byly zakoupeny za účelem zástavby objekty pro bydlení. V předchozí verzi ÚP nebyl
koridor takto rozsáhlý.
Jako vlastníci pozemků parcelní číslo 619/4, 475/4, 475/3 a 475/7 v katastrálním území 746754
Sedlec u Karlových Var

Námitka se zamítá
Odůvodnění
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Koridor pro výstavbu obchvatu města Karl.Vary je převzat
z nadřazené územně plánovací dokumentace - Zásad
územního rozvoje Karlovarského kraje, Aktualizace č.1 rok 2018, (ZURKK) která tento pás vymezený pro
umístění komunikace řeší v šíři 200m
Dosud platný zákon č.183/2006 Sb.,(stavební zákon) uvádí v § 36 odst. 5, že ZÚR KK jsou závazné pro pořizování
územních plánů.
Pozemky, které nejsou v současné době zastavěny, zů-

stávají zahrnuté do dopravního koridoru pro výstavbu
obchvatu.
Výjimkou jsou v současné době pozemky již zastavěné,
v těchto případech byla šířka koridoru v dotčených místech upravena.
3.

Sedlecký kaolin a.s.
IČ 63509911
Božičany č.p. 167,
362 25 Božičany

Bc. Vojtěch Zítko,
předseda představenstva
Ing. Radomil Gold,
místopředseda představenstva
ze dne 5.5.2021
doručeno dne 5.5.2021
č.j.: 5796/SÚ/21

Námitka č.1
vymezení území dotčeného námitkou, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
K05-ZO-s1 jako pokračování K05-ZO-ck a VUO9 podél komunikace na pozemku na pozemku p.č.
540/2 v k.ú. Sedlec u Karlových Var (LV Č. 236), obec Karlovy Vary, ve vlastnictví Sedleckého
kaolinu a.s. Plochy zemědělské (NZ) na pozemku na pozemku p.č. 540/2 v k.ú. Sedlec u Karlových
Var (LV č. 236), obec Karlovy Vary, ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s.
obsah námitky.
Jako vlastník pozemku p.č. p.č. 540/2 v k.ú. Sedlec u Karlových Var zásadně nesouhlasíme se
zanesením plochy zeleně ochranné a izolační K05-ZO-sl jako pokračování K05-ZO-ck podél
komunikace na pozemku v našem vlastnictví p.č. 540/2 v k.ú. Sedlec u Karlových Var. Ochranná
zeleň (ZO) pro oddělení komunikace od Plochy zemědělské (NZ) je zde nedůvodná. Zásadně
nesouhlasíme se zřízením veřejné prospěšné stavby a opatření 1/1.109 a s uplatněním práva
vyvlastnění v koridoru V1109 na pozemku p.č. 540/2 v k.ú. Sedlec u Karlových Var. Obsah
odůvodnění námitky:
Ochranná zeleň (ZO) pro oddělení komunikace a Plochy zemědělské (NZ) na p.p.č. p.č. 540/2 v
k.ú. Sedlec u Karlových Var je nedůvodná, neboť komunikace nemůže narušovat zemědělské
plochy (NZ).

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

Námitka se zamítá
Odůvodnění
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: … Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání….
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Součástí uvedené plochy - koridoru K05-ZO-sl je nejen
zeleň, ale je zde veden lokální biokoridor LK 31-33, který
je součástí souboru prvků ÚSES trasovaných po celém
území města a navazující na další obce.
Při zapracování ÚSES do územního plánu obecně platí,
že tento musí tvořit ucelený a provázaný systém na všech
úrovních (bez nesouladů na stycích správních území, na
stycích prvků ÚSES různého významu, atd.).
Vlastní vymezování ÚSES je projekční činností. Ministerstvem životního prostředí byla zavedena profese autorizovaných projektantů územních systémů ekologické stability.
Tito autorizování projektanti, (seznam spravuje Česká
komora architektů), jsou oprávněni zpracovávat návrhy vymezení územního systému ekologické stability, které pak
na základě zákonem daných kompetencí schvalují příslušné orgány státní správy (zejména orgány ochrany přírody)
Nově navrhované prvky ÚSES na všech úrovních (nadregionální, regionální či místní) se vymezují jako veřejně
prospěšná opatření, pro která lze práva vyvlastnit a provádí se pouze ve veřejném zájmu. Pojem „veřejný zájem“
není v právních předpisech přímo definován, ale je to takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či
obecně prospěšný.
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Jako veřejný zájem lze chápat ochranu a vytváření územního systému ekologické stability (§ 4 zákona č. 114/1992
Sb.). Regulativy pro plochy ÚSES jsou proto formulovány
tak, aby zajistily podmínky pro trvalou funkčnost prvků
systému, jejichž hlavní funkcí je uchování biodiverzity
(rozmanitosti forem života) a podpora ekologické stability.

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
k. ú. S T A R Á R O L E
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.
1.

Fergunna Development
a.s., Jáchymovská 142
Sedlec
360 10 Karlovy Vary
IČ 06826334

Aida Peričová, jednatelka
Odesláno: 1.2.2021
Doručeno: 2.2.2021
Č.j.:1472/SÚ/21

námitky dle § 52 odst. 2
obsah podání
Námitka:
Změna funkce plochy P05-OS- sr k.ú Stará Role na funkci SC — smíšené obytné — v centrech
měst.
Odůvodnění:
Jedná se o území, které bylo na základě projednání s Městem K.Vary dlouhodobě připravováno pro
jinou funkci, Část původního sportoviště, které bylo požadováno jako zázemí školy bylo převedeno
městu. Zbývající část má být využita pro jiné funkce. V současné době je sportovišť v části města
Stará Role dostatek. Bylo do nich investováno tak, aby vyhovovala potřebám občanů této části
města. Další sportoviště není třeba. Území v centru Staré Role je vhodné pro doplnění služeb a
případně občanské vybavenosti.
k.ú.Stará Role p.p.č. 382/13 a stp. 2127

vyhodnocení
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“
--------------------------------------------------------

Uvedená plocha bude v návrhu územního plánu zachována
jako plocha určená pro sport.
V průběhu projednávání územního plánu nebylo navržené
změně vyhověno. Při projednávání v Pracovní skupině pro
územní plánování nebyl tento záměr odsouhlasen, byl
zamítnut.
Veškeré podané změny byly současně předloženy ke
stanovisku a vyhodnocení projektantům územního plánu,
kteří přistoupili shodně k řešení této plochy, tzn., zachování
plochy pro sport.
Předložený záměr na změnu stávající plochy, která je
v současné době určena pro sportovní zařízení, na plochu
SM nebo SC, pro možnost širšího funkčního využití
uvedeného pozemků, bude následně zařazena do
pořizování budoucích změn vydaného nového územního
plánu

2.

Fergunna Development
a.s., Jáchymovská 142
Sedlec
360 10 Karlovy Vary
IČ: 06826334

Aida Peričová, jednatelka
Odesláno: 17.3.2021
Doručeno: 17.3.2021
Č.j.: 4300/SÚ/21

3.

Moyo holding, a.s.,
Botanicka 276, Dalovice
362 63 Karlovy Vary

Odesláno: 10.2.2021
Doručeno: 22.3.2021
Č.j.: 3506/SÚ/21

Žádost na Radu Města o změnu Územního Plánu

Námitka se zamítá.

Žádáme Vás tímto, aby Rada Města uložila pověřenému zastupiteli pro zpracování územního plánu, aby zadal zpracovateli územního plánu změnu na pozemcích v katast. území Stará Role, parc.
č. 382/13 a st.p. 2127 a to z funkčního využití P05-0S-sr na SC- smíšené obytné v centrech měst.

Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“

Důvodem naší žádosti je, že již v roce 2013 požádal původní vlastník a to Tělovýchovná jednota
Domu a dětí mládeže Karlovy Vary o změnu územního plánu, viz přiložená dokumentace k této
žádosti. Následně původní vlastník v roce 2018 vyhověl žádosti města Karlovy Vary, které je
požádalo o odkup části pozemku, a to z důvodu aby město nepřišlo o investiční dotaci v poměrně
vysoké částce, která byla městu přidělena na stavební úpravy ZŠ Truhlářská (podepsanou Dohodu
na základě které město Karlovy Vary nabylo zmíněné pozemky, přikládáme v kopii). Za tento
vstřícný krok, který ušetřil městu Karlovy Vary nemalé finanční prostředky z jeho rozpočtu, bylo
tehdejším vedením města přislíbeno bývalému vlastníku kladné vyřízení jeho žádosti na změnu
--------------------------------------------------------------Územního Plánu z roku 2013, což se bohužel ani do dnešního dne nestalo.
Uvedená plocha bude v návrhu územního plánu zachována
jako plocha určená pro sport.
Námitka: ke konceptu Územního plánu Karlovy Vary
vymezení území dotčeného námitkou, údaje podle katastru nemovitostí doklad k.ú Stará Role
V průběhu projednávání územního plánu nebylo navržené
p.p.č.382/13. Požadavek na změnu funkce - smíšené městské odůvodnění.
změně vyhověno. Při projednávání v Pracovní skupině pro
Odůvodnění:
územní plánování nebyl tento záměr odsouhlasen, byl
Jedná se o území stabilizované - plocha občanského vybavení (OV (s podrobnějším využitím pro
zamítnut.
sport. Dnes toto sportoviště již neslouží fotbalovému oddílu, ale pouze jako zázemí pro stávající
Shodně k řešení předloženého záměru přistoupili i prozákladní školu. Toto sportoviště je však pro školu neúměrně velké. Požadujeme zachovat pro část
jektanti územního plánu.
území prodloužení hranice stp.č.492/22 ) funkci sportoviště a pro zbytek území stanovit funkci,
která by umožňovala jak bytovou výstavbu, tak občanskou vybavenost pro potřeby nejbližšího Předložený záměr bude následně zařazen do pořizování
budoucích změn vydaného nového územního plánu.
území.
Popis připomínky: Požadavek na změnu navrhované funkce ze OV - sport na Sm.
Příloha: DOHODA O NAROVNÁNÍ
Námitka:
Pozemky specifikované v části V. tohoto podání se nacházejí ve stabilizovaném území BH v k.ú.
Stara Role s využitím specifikovaným v odstavci 1E3.1.1. výrokové časti územního plánu Karl. Vary
V odstavci lf.2.7. (Podmínky prostorového uspořádání) jsou: - zcela chybně nastaveny obecné podmínky prostorového uspořádání území chybně nastaveny konkrétní podmínky pro k.ú.. Stara Role
(3 NP + podkroví) - velmi pravděpodobně chybně nastaveny konkrétní podmínky pro ostatní katastrální území, které územní plán Karlovy Vary řeší.
Odůvodnění:
Územní plán Karlovy Vary ve svém návrhu (výrokové části) stanovuje ve stabilizovaných územích
jako regulativ pouze výškovou hladinu, a to pouze u změn stávajících staveb a dostaveb proluk.
Vůbec nebere v úvahu skutečnost, že i ve stabilizovaných územích obecně, ale v našem případě
v k.ú. Stara Role se zde vyskytuji volné plochy, které nespadají do kategorie změn stávajících staveb, případně dostaveb proluk.
Paušální regulace uvedená v odstavci lf.2.7. konkrétně pro k.ú. Stará Role (3 NP + podkroví) je

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po veřejném projednání

Námitce se vyhovuje
Regulativy stanovené v textové části výroku návrhu
Územního plánu Karlovy Vary pro katastrální zemí Stará
Role, budou upraveny pro plochy stabilizované odvozením
od stávající okolní zástavby a současně upraveny pro nové
zastavitelné plochy.
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naprosto mylná a chybná.
S ohledem na charakter zástavby okolních pozemků požadujeme zachovat regulační podmínky
v případě pozemků specifikovaných v oddíle V. stejně jako ve stávajícím územním plánu Karlovy
Vary, tedy 6. NP. Na předmětných pozemcích je navržena zástavba, ke které i intencích regulative
stávajícího (platného) územního plánu vydal úřad územního plánování kladné stanovisko.
p.p.č. 444/137 a 444/19 – vše v k.ú. Stará Role
4.

Sektor 444, a.s.,
Botanicka 276, Dalovice
362 63 Karlovy Vary
Ing. Jan Gerner
nar. 2. 11. 1971
člen představenstva
a firma
CNGR — U Vysílačky a.s.,
Dr. Davida Bechera 1177/26
360 01 Karlovy Vary

Mgr. Martin Šretr,
nar. 29.1. 1968
předseda představenstva
Odesláno: 10.2.2021
Doručeno: 22.3.2021
Č.j.:3508/SÚ/21

Námitka:
Nesouhlasíme se stanovením regulativů (podmínek způsobu zástavby) rozvojové plochy Z01-SM- Námitce se vyhovuje
sr, uvedených v tabulce 27 v rámci odstavce 1f.3.5.3 jejíž součástí jsou pozemky v našem spoluRegulativy stanovené v textové části výroku návrhu
vlastnictví specifikované v oddíle V. tohoto podání.
Územního plánu Karlovy Vary pro katastrální zemí Stará
- Výškové regulativy považujeme jako chybně stanovené bez souvislosti s okolní zástavbu
Role, budou upraveny pro plochy stabilizované odvozením
- Plošné regulativy — dle našeho názoru se jedná o administrativní chybu — 15% zastavitelnost od stávající okolní zástavby a současně upraveny pro nové
plochy činí z plochy plochu nezastavitelnou - Požadavky na splnění regulativů a zároveň zpraco- zastavitelné plochy..
vání územní studie v tomto případě označené jako US06 považujeme za naprosto protichůdné.
Odůvodnění:
Využití plochy SM uvedené ve výrokové části v odst. 1f.3.5.3 lze považovat za poměrně srozumitelné. Jako poměrně nesrozumitelnou ovšem považujeme navazující tabulku č. 27 se specifikací jednotlivých rozvojových ploch v jednotlivých katastrálních území. Konkrétně v případě jmenované
plochy Z01-SM-sr není patrné, jaké regulativy platí a i vlastní dělení na bytové a rodinné domy je
chaotické —nesrozumitelné.
S ohledem na velikost a charakter této rozvojové plochy považujeme za správný požadavek na
zpracování územní studie, označené jako US06 včetně jejího zadaní (specifikace) uvedeného v tabulce 54. Dle našeho názoru by se mělo jednat o variantní územní studii zpracovávanou nezávisle
různými zpracovateli formou soutěže.

Způsob zpracování územní studie na předmětné území je
v pravomoci vlastníka uvedených pozemků. Podle § 30
stavebního zákona je pro územní studii bezpodmínečně
nutné zpracování Zadání pořizovatelem, tzn., úřadem územVzhledem k výše uvedenému požadavku za zpracování územní studie — považujeme regulativy ního plánování, ve spolupráci s investorem.
uvedené v tabulce 27 pro předmětnou plochu za jednak zcela chybné stanovené a dále naprosto
nereálné. Zadání studie by mělo být obecné v souladu s náplní využitelnosti plochy SM a bez
dalších omezujících regulativů (kromě požadavku na splnění parametrů příslušných technických
norem). Regulativy pro toto území stanoví až vybraná a projednaná územní studie!!!!!!
Proto požadujeme předmětné regulativy pro plochu Z01-SM-sr v tabulce 27 zcela vypustit.
p.p.č.: 128/1 v k.ú. Počerny 444/10, 444/12, 444/49, 445/1, 445/2, 448/10, 448/19, 2775 — vše v
k.ú. Stará Role — spoluvlastníci pozemků.
Vymezení zájmového území:

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po veřejném projednání
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5.

Ing. Jan Gerner
Běžecká 2407/2
169 00 Praha 6
nar. 2.11.1971

Odesláno: 10.2.2021
Doručeno: 22.3.2021
Č.j.:3510/SÚ/21

Námitka:
Nesouhlasím se stanovením regulativů (podmínek způsobu zástavby) rozvojové plochy Z01-SM-sr,
uvedených v tabulce 27 v rámci odstavce lf.3.5.3 jejíž součástí je pozemek v mém vlastnictví
specifikovaný v oddíle V. tohoto podání.
- Výškové regulativy považuji jako chybně stanovené bez souvislosti s okolní zástavbu - Plošné
regulativy — dle mého soudu se jedná o administrativní chybu — 15% zastavitelnost plochy činí z
plochy plochu nezastavitelnou - Požadavky na splnění regulativů a zároveň zpracování územní
studie v tomto případě označené jako US06 považuji za naprosto protichůdné.
Odůvodnění:
Využití plochy SM uvedené ve výrokové části v odst. 1f3.5.3 lze považovat za poměrně
srozumitelné. Jako poměrně nesrozumitelnou ovšem považuji navazující tabulku č. 27 se
specifikací jednotlivých rozvojových ploch v jednotlivých katastrálních území. Konkrétně v případě
jmenované plochy Z01-SM-sr není patrné, jaké regulativy platí a i vlastní dělení na bytové a rodinné
domy je chaotické - nesrozumitelné.

Námitce se vyhovuje

S ohledem na velikost a charakter této rozvojové plochy považuji za správný požadavek na zpracování územní studie, označené jako US06 včetně jejího zadaní (specifikace) uvedeného v tabulce
54. Dle mého názoru by se mělo jednat o variantní územní studii zpracovávanou nezávisle různými
zpracovateli formou soutěže.

Způsob zpracování územní studie na předmětné území je
v pravomoci vlastníka uvedených pozemků. Podle § 30
stavebního zákona je pro územní studii bezpodmínečně
nutné zpracování Zadání pořizovatelem, tzn., úřadem územního plánování, ve spolupráci s investorem.

Vzhledem k výše uvedenému požadavku za zpracování územní studie — považuji regulativy uvedené v tabulce 27 pro předmětnou plochu za jednak zcela chybné stanovené a dále naprosto nereálné. Zadání studie by mělo být obecné v souladu s náplní využitelnosti plochy SM a bez dalších
omezujících regulativů (kromě požadavku na splnění parametrů příslušných technických norem).
Regulativy pro toto území stanoví až vybraná a projednaná územní studie!!!!!‘Proto požaduji předmětné regulativy pro plochu Z01-SM-sr v tabulce 27 zcela vypustit.
p.p.č. 131/1 v k.ú. Počerny — vlastník pozemku
Stará Role – vysílač – vymezení zájmového území:

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po veřejném projednání
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6.

Jaroslav Kadečka
Pod Lesem 15
360 01 Karlovy Vary

ze dne 28.4.2021
doručeno 28.4.2021
č.j.: 5361/SÚ/21

7.

Vlasta Bláhová
narozená 1.5.1941
Jedlová 17
Karlovy Vary

Odesláno: 30.4.2021
Doručeno: 4.5.2021
Č.j.:5624/SÚ/21

Věc: řešení nového územního plánu (dále ÚP ) celého města K. Vary – navrhované podklady již
pro třetí veřejné projednání „návrhu“ ÚP zveřejněného na den 29.4.2021 v 15 hod.

Námitce bylo vyhověno

Námitka:
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb předkládám námitku k „úpravě Návrhu Územního plánu
Karlovy Vary" provedené po veřejném projednání, které se uskutečnilo dne 26.2 2019 a to v části,
která se týká mých pozemků p.č.980/8 a p.č. 980/7, zapsaných na listu vlastnictví LV 446
katastrální území Stará Role [753858], obec Karlovy Vary [554961] 1) požaduji, aby do plochy Z11BI-sr byl zařazen celý pozemek č. 980/8 a p.č. 980/7 2) žádám o vysvětlení textu „Námitce se
vyhovuje částečně" napsaného v bodě 17. materiálu - vyhodnocení námitek 3) žádám o vysvětlení
textu „ Požadavek na zástavbu uvedených pozemků pro funkci bydlení bude prověřen projektanty a
následně znovu projednán s dotčenými orgány" napsaného v bodě 17. materiálu - vyhodnocení
námitek 4) žádám o potvrzení, že zařazení území jako BI je konečné a nebude již nutno
zpracovávat v rámci územního plánování územní studii případně regulační plán. 5) žádám o
potvrzení, že zařazením pozemků do území Z11-BI-sr a schválením územního plánu
zastupitelstvem Města Karlovy Vary, lze zahájit práce na zpracování projektové dokumentace sítí a
komunikací v úrovni pro územní rozhodnutí

Námitka se zamítá

Pořizování územního plánu se týká vždy území celého
Z důvodu, že řeším u vašeho úřadu změnu využití p.p.č. 567/9 k.ú. Stará Role od r. 2007
města či obce. Tzn., že požadovaná změna bude
(15 roků!) a věc není doposud vyřízena. Z tohoto důvodu jsem dnes 28.4. 2021 navštívil váš úřad
dokončena v souladu s vydáním nového Územního plánu
ve 13:55 hod. za účelem nahlédnutí do kat. mapy ÚP, která je připravena pro veřejné projednání .
Karlovy Vary.
Jednal jsem osobně s ing. arch. Václavíčkovou. V uvedené mapě je tato p.p.č. 567/9 již potřetí
v návrhu ÚP pro využití Z04-BI-sr, s čímž souhlasím.
Žádám o sdělení jak budete pokračovat ve vyřízení této změny, poněvadž máme na
tomto pozemku provedenou rozpracovanost inž. sítí a nemůžeme z důvodu nedokončené změny
využití, dále pokračovat ve výstavbě.
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“
--------------------------------------------------------------------------------

1) Řešení uvedených pozemků, uplatněné v návrhu územního plánu, který byl předložen na opakovaném veřejném
projednání dne 29.4.2021, zůstane zachováno.
Odůvodnění: žádné
2) Bylo vyhověno částečně - nebyly zahrnuty části pozemNámitkou jsou dotčeny pozemky p.č.980/8 a p.č. 980/7, zapsané na listu vlastnictví LV 446
ků, které se nacházejí v dopravním koridoru
katastrální území Stará Role [753858], obec Karlovy Vary [554961]
3) Projednání s dotčenými orgány a projektanty proběhlo ,
na jeho základě byly pozemky zařazeny do ploch zastavitelných.
Části těchto pozemků se nacházejí v ploše dopravního
koridoru, který je převzat z nadřazené územně plánovací

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po veřejném projednání
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dokumentace – Zásad územního rozvoje Karlovarského
kraje (ZÚR KK), ve znění Aktualizace č.1, z roku 2018.

8.

Zdeněk Slabý,
narozen 16.1 1960,
Svobodova 499/31
360 17 Karlovy Vary

Odesláno: 3.5.2021
Doručeno: 4.5.2021
Č.j.:5703/SÚ/21

Dopravní koridor vymezuje plochu určenou pro veřejně prospěšnou stavbu. Všechny územní plány obcí, kterých se
ZÚR KK dotýká, mají ze zákona povinnost záměry v uplatněné této dokumentaci do svých územních plánů převzít § 36, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební zákon.
Nesouhlasím s odůvodněním mé námitky týkající se katastru Stará Role doručené 4.3.209
Čj. 2946, cituji:
„Na základě podání vlastníka ze dne 13.1.2020 ing. Petra Slabého, zastupujícího, na základě
udělené plné moci, ostatní spoluvlastníky uvedeného pozemku, včetně ing. Zděňka Slabého, bude
dotčená lokalita, která je v jejich spoluvlastnictví, zachována ve funkční ploše NZ, jako plocha
zemědělská“.
Uvedená plná moc byla udělena na zastupování, cituji: „ve věci změny využití pozemku p.č. 567/10
v k.ú. Stará Role", tj. není určena pro použití: „zachování lokality ve funkční ploše NZ, jako plocha
zemědělská", jak je uvedeno ve vyhodnocení.
Dále jsem plnou moc dne 3.5.2021 odvolal, viz příloha č.1.
Dále ctím otce svého, Zdeňka Slabého narozeného 17.2.1930 a jím podaný návrh na změnu
územního plánu v roce 2007.
Parcela č. 567/10 k.ú. Stará Role
Příloha Odvolání plné moci

9.

Ing. Jindřich Stanka
narozen 4.10 1963
Wolkerova 1511/6
360 01 Karlovy Vary
a
Ivana Stanková,
nar. 2. 6. 1965
Lesov 155
360 01 Karlovy Vary

Odesláno: 5.5.2021
Doručeno: 5.5.2021
Č.j.:5789/SÚ/21

Námitka č.1:
Námitka č. 1 Nesouhlasíme s vedením veřejně prospěšné stavby VD D81 a koridoru CD D81 na
uvedených pozemcích p.č. 980/15, 980/1 a 960 v k. ú. Stará Role v našem vlastnictví. Námitku
jsme již uplatňovali ve vyjádření ke konceptu Územního plánu Karlovy Vary v roce-2012 a také
připomínku k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a k
Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na udržitelný
rozvoj území v roce 2015.
Námitka č.2:
Nesouhlasíme se zařazením pozemků p.č. 980/15, 980/1 a 960 v k. ú. Stará Role v našem
vlastnictví jako Plochy zemědělské (NZ) a požadujeme o zanesení těchto pozemků do nového
územního plánu jako Plochy bydlení v rodinných domech — městské a příměstské (BI). Námitku
jsme také již uplatňovali ve vyjádření ke konceptu Územního plánu Karlovy Vary v roce 2012.

Námitka se zamítá
Odůvodnění
Námitka se týká řešení, které není předmětem opakovaného
veřejného jednání o upraveném návrhu Územního plánu
Karlovy Vary. Ten se projednává pouze v rozsahu změn,
k nimž došlo od prvního veřejného projednání ÚP Karlovy
Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního zákona,
v platném znění – cit.: „… Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném
veřejném projednání…“
Úkolem územního plánování není řešení nesouladů v názorech vlastníků nemovitostí na řešení funkčního využití
pozemků.
Námitka se zamítá
Odůvodnění
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává pouze
v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného
projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění – cit.: „… Upravený
návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání…“

Odůvodnění k námitce č.1:
--------------------------------------------------------------------------------------------Veřejně prospěšná stavba VD D81 a koridor CD D81 narušuje sídelní útvar Stará Role i ostatní
Pozemkové parc.č. 960 a 980/1 a část p.p.č. 980/15 se
lokality. Na trasu dle Územní studie severozápadní části obchvatu Karlových Varů a dle Aktualizace nacházejí v ploše dopravního koridoru, který je převzat
Č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a rozšíření koridoru na 300 m byla v současné
z nadřazené územně plánovací dokumentace – Zásad
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době zadána studie k prověření a navržení jiného řešení trasy a koridoru VPS č. VD D81 a celého
obchvatu Karlových Varů a nelze vyloučit, že dojde k přepracování obou návrhů. Z tohoto důvodu
nelze tyto podklady zahrnout do návrhu ÚP Karlovy Vary. Veřejně prospěšná stavba č. VD D8
označená jako CD D81 zásadně narušuje celou klidnou lokalitu se současnou výstavbou rodinných
domů venkovského typu, které jsou dobře napojeny na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě,
vhodné pro rozvoj bydlení typu BI, BV a SK. Celá veřejně prospěšná stavba je nevhodně navržena
do rozsáhlého obydleného území staré a nové zástavby, jež byla dávno před touto navrhovanou
trasou zastavěna. Rodinné domy byly vybudovány dle platného územního plánu, postaveny a zkolaudovány v roce 2008 a 2009. Navržený obchvat by měl být zpracován do konkrétní podoby, aby
neomezoval výkon vlastnických práv, nebo být posunut do dostatečné vzdálenosti.

územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), ve znění
Aktualizace č.1, z roku 2018.
Dopravní koridor vymezuje plochu určenou pro veřejně
prospěšnou stavbu. Všechny územní plány obcí, kterých se
ZÚR KK dotýká, mají ze zákona povinnost záměry
v uplatněné této dokumentaci do svých územních plánů
převzít - § 36, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění – stavební zákon.

V současné době Krajský úřad Karlovarského kraje začal
pořizovat další aktualizaci uvedeného dokumentu – ZÚR
Odůvodnění k námitce č. 2
Pozemky p.č. 980/15, 980/1 a 960 v k.ú. Stará Role navazují na klidné bydlení v rodinných do- KK. V rámci projednávání této dokumentace je pak možné
mech, inženýrské sítě jsou připraveny na hranicích pozemků, jsou zde příjezdové komunikace. podávat k jeho řešení připomínky a námitky.
Tato část Karlových Varů je vhodná k využití pro bydlení, dojde k ucelení ploch a při samotné přípravě výstavby by se v rámci samotné studie řešily části zeleně oddělující jednotlivé části staveb.
Vymezení území dotčeného námitkou:

Územní plán Karlovy Vary vyhodnocení po veřejném projednání

stránka | 7

ÚPKV -

O P A K O V A N É V E Ř E J N É P R O J E D N Á N Í D N E 29.4.2021

k. ú. T A Š O V I C E
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.
1. KAREL HOLOUBEK
Jenišov 160,
360 01 Jenišov

Odesláno: 26.1.2021,
Doručeno: 27.1.2021,
Č.j.:1140/SÚ/21

2.

Sedlecký kaolin a.s.
Božičany č.p. 167,
362 25 Božíčany
IČ: 63509911

– vyhodnocení výsledků projednání

n á m i t k y d l e § 5 2 o d s t . 2 + připomínky odst. 3
obsah podání
Obsah námitky:
Požaduji změnu části mého území NP (plochy přírodní) na plochy SC (plochy smíšené obytné - v centrech měst).
Odůvodnění:
Změnu požaduji provést na části mého území, která není v záplavové zóně a na které byl v minulosti
zpracován záměr využití, přičemž sjezd z hlavní silnice byl již povolen.
Nová funkce území je navržená na základě využití pozemku v blízkosti (Z03-SC-dv)
k.ú. Tašovice, Karlovy Vary, p.č.434, p.č. 433 dle L.V. 448.

Obsah námitky:
Jako vlastník pozemků p.č. 437 a 438 v k.ú. Tašovice zásadně nesouhlasíme s navržením Plochy zeleně
ochranné a izolační K01-ZO-ts na pozemku p.č. 437 a 438 v k.ú. Tašovice v návrhu ÚP Karlovy Vary,
nesouhlasíme se zřízením veřejně prospěšné stavby a opatření VU34 a s uplatněním práva vyvlastnění
plochy VU34 na pozemcích p.č. 437 a 438 v k.ú. Tašovice. Žádáme o zanesení celých ploch obou

vyhodnocení
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem opakovaného veřejného jednání o upraveném návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Ten se projednává
pouze v rozsahu změn, k nimž došlo od prvního veřejného projednání ÚP Karlovy Vary (26.2.2019) viz § 53 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění
– cit.: … Upravený návrh a případné upravené nebo
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území se v rozsahu těchto úprav projedná na opa.
kovaném veřejném projednání…
---------------------------------------------------------------------Pro informaci:
vymezená hranice aktivní zóny a záplavového území Q100 – viz Koordinační výkres - ze zobrazení
vyplývá, že uvedené pozemky jsou nezastavitelné

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem
opakovaného veřejného jednání o upraveném

Bc. Vojtěch Zítko-předseda
představenstva
Ing. Radomil Gold-místopředseda
představenstva
Odesláno: 5.5.2021,
Doručeno: 5.5.2021,
Č.j.:5799/SÚ/21

pozemků p.č. 437 a 438 v k.ú. Tašovice v novém ÚP jako Plochy zemědělské (NZ) bez Plochy zeleně
ochranné a izolační K01-ZO-ts. Plocha zelené ochranné a izolační K01-ZO-ts je umístěna v ploše
chráněného ložiskového území (CHLÚ) Tašovice stanoveného rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí č.j.: MZP/2020/530/733 dne 18. 5. 2020 pro ochranu výhradního ložiska kaolínu Tašovice 1.
Odůvodnění:
Pozemky p.č. 437 a 438 v k.ú. Tašovice jsou zemědělsky využívány s funkčním využitím v ÚP jako
Plochy zemědělské (NZ). Z těchto důvodů není již třeba navazující plochu výroby a skladování (VD) a
plochy smíšené výrobní (VS) na druhé straně hlavní komunikace a dopravní infrastrukturu - hlavní
komunikaci oddělovat ochrannou zelení. Plocha zeleně ochranné a izolační K01-ZO-ts na p.p.č. 437 a
438 v k.ú. Tašovice je zcela nadbytečná a jako plocha mezi plochami výrobními a plochou zemědělskou
nemá opodstatnění. Mezi ostatními navrženými plochami výrobními a zemědělskými jiných vlastníků
nejsou plochy ochranné zeleně také navrženy. Tuto věc jsme námitkovali již v r. 2019, nyní došlo
zároveň k nové skutečnosti - stanovení CHLÚ. Plocha zeleně ochranné a izolační K01-ZO-ts je umístěna
v ploše CHLÚ Tašovice stanoveného pro ochranu výhradního ložiska kaolínu Tašovice 1, což je v
rozporu s ochranou nerostného bohatství. Vzhledem k již existující zástavbě a inženýrským sítím bylo
CHLÚ stanoveno na minimální možné ploše, a ne zcela efektivně zajišťuje ochranu ložiska. Jakékoliv
další stavby či doprovodné plochy povedou k dalšímu omezení přístupu k ložisku a jeho případné otvírky.
Připomínka č.1
Upozorňujeme, že rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j.: MZP/2020/530/733 dne 18. 5. 2020
bylo stanoveno chráněné ložiskové území Tašovice pro ochranu výhradního ložiska kaolinu Tašovice 1.
Žádáme o doplnění Obrázku 3 a 4 a Tabulky 23 na str. 148-149 Odůvodnění ÚP Karlovy Vary o CHLÚ
Tašovice (číslo CHLÚ 23250000). Zároveň žádáme o doplnění Koordinačního výkresu 2a o zákres
hranice CHLÚ Tašovice.
Odůvodnění:
CHLÚ Tašovice jako limit území musí být zpracovatelem územního plánu zapracován do textové i
grafické části územního plánu.
Připomínka č.2
Plocha označená v návrhu ÚP jako Z11-VD-ts, Plochy výroby a skladování - drobná řemeslná výroba
(VD) na pozemcích p.č.440, 441, 442 v k. ú. Tašovice.
Upozorňujeme, že navržená zastavitelná plocha Z11-VD-ts zasahuje do prostoru výhradního ložiska
kaolinu Tašovice 1. Organizací pověřenou ochranou a evidencí tohoto výhradního ložiska je Česká
geologická služba. Zastavitelná plocha Z11-VD-ts je umístěna v ploše CHLÚ Tašovice stanoveného
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j.: MZP/2020/530/733 dne 18. 5. 2020 pro ochranu
výhradního ložiska kaolinu Tašovice 1.
Odůvodnění:
Zastavitelná plocha Z11-VD-ts je umístěna v ploše CHLÚ Tašovice stanoveného pro ochranu výhradního
ložiska kaolinu Tašovice 1, což je v rozporu s ochranou nerostného bohatství a s ustanovením § 15 odst.
1) zákona č. 44/1989 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. Podle
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti navrhovat taková řešení, která jsou z hle-
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návrhu Územního plánu Karlovy Vary. Ten se
projednává pouze v rozsahu změn, k nimž došlo od
prvního veřejného projednání ÚP Karlovy Vary
(26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního zákona,
v platném znění – cit.: … Upravený návrh a
případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto
úprav projedná na opakovaném veřejném
projednání….

Připomínce č. 1 se vyhovuje
Hranice vyhlášeného „Chráněného ložiskového
území Tašovice“ bude do dokumentace – textové
i grafické části doplněna.

Připomínce č.2 se nevyhovuje
Plocha Z11-VD-ts byla schválena a vydána změnou
platného Územního plánu města Karlovy Vary
č. 2/2015 Tašovice - jih a nabyla účinnosti dne
17.11.2011 jako plocha specifická drobné výroby
a služeb Vd-10, za podmínky využití „ V ploše vymezeného ložiska kaolínu Tašovice 1 budou povolovány pouze stavby dočasné a to na dobu nejvýše
50 let.“
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diska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. K tomuto postupu v daném případě nedošlo. Vzhledem k již existující zástavbě a inženýrským sítím
bylo CHLÚ stanoveno na minimální možné ploše, a ne zcela efektivně zajišťuje ochranu ložiska.
Jakékoliv další stavby či doprovodné plochy povedou k dalšímu omezení přístupu k ložisku a jeho otvírky. Případná realizace zastavitelné plochy Z11-VD-ts povede k narušení využití nerostného bohatství.
V Odůvodnění ÚP Karlovy Vary na str. 158 je uvedeno, že: „Využití navržených zastavitelných ploch
v rozsahu polygonů zasahujících do ložiska (Tašovice) bude možné po odpisu zásob ložiska". Tento postup je v rozporu s ochranou výhradního ložiska kaolinu Tašovice 1. Vzhledem k významu a objemu zásob
na ložisku Tašovice 1 se neuvažuje s jeho odpisem.
Příloha: Rozhodnutí MŽP o vyhlášení CHLÚ Tašovice ze dne 18.5.2020.
Výřez mapy se zákresem stanoveného chráněného ložiskového území Tašovice:

3. Praha West
Investment v.o.s.
IČO 256 72 096
Praha 9 – Čakovice
Kostelecká 822/75,
196 00 Praha
zastoupená
Mgr. Petrem Czyžem
Odesláno: 6.5.2021,
Doručeno: 6.5.2021,
Č.j.:5873/SÚ/21

Připomínky k návrhu Územního plánu Karlovy Vary:
I. Úvod
1. Účastník řízení je vlastníkem následujících pozemků: pozemku parc. č. 165/568, pozemku parc. č.
399/1 pozemku parc č. 399/2, pozemku parc. č. 399/3 pozemku parc. č. 399/4 pozemku parc. č. 400/1
pozemku parc. č. 400/2, pozemku parc. č. 400/4; součástí pozemku je stavba Pod Rohem, č. p. 30;
stavba pro obchod („obchodní dům Globus"), pozemku parc. č. 400/5; součástí pozemku je stavba,
pozemku parc. č. 400/6; součástí pozemku je stavba, pozemku parc. č. 400/7; součástí pozemku je
stavba, pozemku parc. č. 400/8, pozemku parc. č. 400/11; součástí pozemku je stavba, pozemku parc. č.
400/12; součástí pozemku je stavba, pozemku parc. č. 400/13; součástí pozemku je stavba, pozemku
parc. č. 400/14, pozemku parc. č. 400/16, pozemku parc. č. 400/17 a pozemku parc. č. 403, vše k. ú.
Jenišov, obec Jenišov, zapsané na LV č. 516 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,
Katastrální pracoviště Karlovy Vary („pozemky PWI").
Pozemky PVVI jsou obrazové příloze níže zvýrazněny modrou barvou.

Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění:
Připomínka se týká řešení, které není předmětem
opako-vaného veřejného jednání o upraveném
návrhu Územního plánu Karlovy Vary. Ten se
projednává pouze v rozsahu změn, k nimž došlo od
prvního veřejného projednání ÚP Karlovy Vary
(26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního zákona,
v platném znění – cit.: … Upravený návrh a
případné upravené nebo doplněné vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto
úprav projedná na opakovaném veřejném
projednání….
--------------------------------------------------------------------Pro řešení dopravních staveb v dotčeném území
byly v posledních letech vypracovány 2 územní
studie.
• Územní studie severozápadní části obchvatu
Karlových Varů.
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Z obrazové přílohy vyplývá že pozemky PWI se nachází v bezprostřední blízkosti obce Karlovy Vary, k.ú.
Tašovice, tedy v bezprostřední blízkosti hranic města Karlovy Vary.
Na pozemcích PWI byl vybudován obchodní areál Globus.
2. Dne 11.01.2019 vyvěsil Obecní úřad Jenišov jako pořizovatel na své úřední desce návrh Územ-ního
plánu Jenišov („Územní plán Jenišov") a poučil veřejnost, že každý může k návrhu územního plánu podat
ve lhůtě končící dne 25.02.2019 připomínky ve smyslu § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu („stavební zákon').
3. V únoru roku 2019 podal účastník řízení v souladu s oznámením připomínky k návrhu Územního plánu
obce Jenišov, které následně doplnil doplněním připomínek (připomínky účastníka řízení k návrhu
Územnímu plánu Jenišov"). Připomínky účastníka řízení k návrhu Územního plánu Jenišov nebyly ke dni
podání těchto připomínek vypořádány.
4. Na základě oznámení Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary
(„pořizovatel") z 25.03.2021 sp. zn. ORUP/1668/11Nác, č.j. 3675/SÚ/21 zveřejnil pořizovatel návrh
Územního plánu Karlovy Vary („Územní plán Karlovy Vary") a poučil veřejnost, že každý mů-že k návrhu
Územního plánu Karlovy Vary podat ve lhůtě končící dne 06.05.2021 připomínky ve smyslu § 50 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon").
5. Účastník řízení namítá, že - stejně jako v případě návrhu Územního plánu Jenišov - jsou návrhem
Územního plánu Karlovy Vary pozemky PWI negativně dotčeny. V souladu s výzvou tímto účastník řízení
podává vůči návrhu Územního plánu Karlovy Vary připomínky, které odůvodňuje následovně:
II. K dotčení pozemků PWI
6. Jak již účastník řízení uvedl v připomínkách účastníka řízení k návrhu Územnímu plánu Jenišov,
pozemky PWI jsou přímo dotčeny umístěním koridoru CD D81 vyznačeného za účelem umístění
„kapacitní silnice v úseku Jenišov - silnice 1/13 (obchvat Karlových Varů)" („silnice 1/13”) a koridoru CD
01 vyznačeného za účelem umístění „křižovatky nadmístního významu u obchodního centra Globus"
(křižovatka Globus").
Umístění silnice I/13 a křižovatky Globus je v návrhu Územního plánu Jenišov zobrazena níže.

Jedná se o jeden z více podkladů, který řeší a
zpřesňuje trasu budoucího obchvatu města Karlovy
Vary.
• V letošním roce byla dokončena další územní studie, která řeší trasu obchvatu města ve variantách Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových
Varů. V závěru této studie jsou doporučeny 4
varianty řešení obchvatu města Karlovy Vary.
Z výše uvedeného vyplývá, že o nové trasu obchvatu města dosud nebylo rozhodnuto.
V případě, že bude rozhodnuto o výběru trasy, pak
na jejím základě bude upravena nadřazená územně
plánovací dokumentace - Zásady územního rozvoje
Karlovarského kraje (dále ZÚR KK), a následně bude upraven i Územní plán Karlovy Vary, Územní
plán Jenišova i územní plány dalších obcí dotčených tímto záměrem.
V současné době Krajský úřad Karlovarského kraje
začal pořizovat další aktualizaci uvedeného dokumentu – ZÚR KK. V rámci jeho projednávání je pak
možné podávat k jeho řešení připomínky a námitky.
Zobrazený dopravní koridor v Územním plánu
Karlovy Vary je převzat z nadřazené územně
plánovací dokumentace – Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje (ZÚR KK), ve znění Aktualizace
č.1, z roku 2018.
Dopravní koridor vymezuje plochu určenou pro
veřejně prospěšnou stavbu v šíři 300m.
Všechny územní plány obcí, kterých se ZÚR KK
dotýká, mají ze zákona povinnost záměry uplatněné
této dokumentaci do svých územních plánů převzít § 36, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění – stavební zákon.

7. Z návrhu Územního plánu Karlovy Vary, který je vyobrazen níže vyplývá, že stejné umístění silnice
1/13 předpokládá též návrh Územního plánu Karlovy Vary.

Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání

stránka | 4

III. K návrhu umístění plochy koridoru
8. Účastník řízení v připomínkách účastníka řízení k návrhu Územního plánu Jenišov - s nimiž se Obecní
úřad Jenišov ke dni podání těchto připomínek účastníka řízení nevypořádal - jasně doložil, že návrh
umístění plochy je předimenzovaný a nekoresponduje s vyhotovenou územní studií uvedenou níže v bodě 10 tohoto odstavce .
9. Jak již účastník řízení uvedl ve výše uvedených připomínkách, zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo usnesením č. ZK 223/09/10 z 16.9.2010 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje („ZÚR").
V nich mimo jiné vyznačilo koridor pro umístění silnice 1/13 výše uvedeným způsobem, který reflektuje
návrh Územního plánu Jenišov a též zveřejněný návrh Územního plánu Karl. Vary.

10. ZÚR byly ve věci vyznačeného koridoru v souladu s § 36 odst. 2 stavebního zákona zpřesněny
územní studií severozápadní části obchvatu Karlových Varů zhotovenou dne 07.02.2018 společností
Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. (územní studie"), a to následovně:

Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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11. Dle řešení navrhovaného územní studií bude v předmětném úseku nově vedena komunikace na
náspu přecházejícím v mostní konstrukci, která bude tvořit mimoúrovňovou křižovatku s komunikací 1/20
mezi Tašovicemi a Jenišovem, což potvrzuje též návrh Územního plánu Karlovy Vary.
12. Zpracovatel územní studie též výslovně uvádí, že: „Projednaná územní studie bude územně
plánovacím podkladem do nových územních plánů Jenišova a Karlových Varů.".
13. Jak dále uvádí územní studie, „Na základě zpřesněné trasy komunikace bude v územních plá-nech
vymezena reálně potřebná plocha pro dopravní stavbu.... Plochy koridoru vymezeného ZÚR KK, které
není potřeba k realizaci obchvatu po trase, mohou být uvolněny pro jiná funkční využití." Jak přitom již
účastník výslovně uvedl v připomínkách účastníka řízení k Územnímu plánu Jenišov, Územní plán
Jenišov a zcela zjevně ani návrh Územního plánu Karlovy Vary uvedené závěry územní studie
nezohledňují.
14. V opačném případě by byla plocha pro umístění koridoru jak v Územním plánu Jenišov, tak v
Územním plánu Karlovy Vary výrazně menší a s největší pravděpodobností by se blížila šíři ochranného
pásma dle § 30 odst. 2 zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, který stanoví, že: „Silničním
ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými
do výšky 50 m a ve vzdálenosti... b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy
nebo místní komunikace I. třídy..."
15. Přes výše uvedené je z návrhu Územního plánu Karlovy Vary, který v tomto směru navazuje na
Územní plán Jenišov patrné, že koridor pro umístění silnice 1/13 v šíři 300 m je v něm vyznačen
následovně/způsobem uvedeným výše:

16. Stejně jako v připomínkách účastníka k návrhu Územnímu plánu Jenišov i zde účastník řízení
zdůrazňuje, že územně plánovací dokumentace musí respektovat hierarchii jejích jednotlivých částí. ZÚR
je nadřízenou dokumentací územnímu plánu, který má blíže rozpracovat, specifikovat a konkretizovat cíle
nadmístního významu pro relativně malé území. K uvedenému však nedošlo, když přes existenci územní
studie je vyznačený koridor obsažený jak v návrhu Územního plánu Jenišov, tak v návrhu Územního
plánu Karlovy Vary zcela nepřiměřený a za současného stavu neodpovídající reálně zamýšlenému
řešení.
17. Umístění koridoru na pozemcích PVVI se tak v Územním plánu Karlovy Vary stejně tak jako v návrhu
Územního plánu Jenišov jeví jako zcela nadbytečné i s přihlédnutím k současné situaci, kdy jsou
pozemky PVVI zatíženy ochranným pásmem dálnice D6, a to v širším pásmu, než tomu bude v případě
realizace silnice 1/13.
IV. Závěrečné shrnutí
18. Z výše uvedeného je zcela evidentní, že návrh koridoru tak, jak jej předvídají oba návrhy územ-ních
Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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plánů — návrh Územního plánu Jenišov i návrh Územního plánu Karlovy Vary, je nepřiměřený a
nereflektuje územní studii. Na tuto skutečnost účastník řízení pořizovatele návrhu Územního plá-nu
Jenišov již upozornil v rámci připomínek účastníka řízení k návrhu Územního plánu Jenišov. Stejné
připomínky proto nyní účastník řízení uplatňuje též vůči návrhu Územního plánu Karlovy Va-ry. Je totiž
třeba zdůraznit, že jakmile pořizovatel Územního plánu Jenišov připomínky účastníka vypořádá tak, že
jim co do připomínek ohledně koridoru vyhoví a návrh Územního plánu Jenišov uvede do souladu ze
ZÚR a územní studií, vznikne zde — v případě, že pořizovatel návrhu Územ-ního plánu Karlovy Vary
stejným připomínkám účastníka nevyhoví, jasný nesoulad mezi oběma územními plány, kdy jeden návrh
územního plánu (návrh Územního plánu Jenišov) připomínky účastníka a ZÚR reflektovat bude, zatímco
druhý návrh územního plánu (návrh Územního plánu Karlovy Vary) nikoli, Takový stav je nežádoucí.
V. Návrh
20. S ohledem na výše uvedené požaduje účastník řízení přepracování návrhu Územního plánu Karlovy
Vary tak, aby plocha koridoru VD D81 byla v návrhu Územního plánu Karlovy Vary vedena tak, aby
v plném rozsahu reflektovala ZÚR a byla v obci Karlovy Vary, k. ú. Tašovice, vedena tak, že
koridor bude po překročení hranice mezi obcemi Jenišov a Karlovy Vary a jejich sousedícími
katastrálními územími (tj. k. ú. Jenišov a k. ú. Tašovice) veden tak, aby v k. ú. Jenišov, obec
Jenišov, nezasahoval na pozemky PWI.

Územní plán Karlovy Vary - vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání
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Ú P K V - o p a k o v a n é v e ř e j n é p r o j e d n á n í d n e 29. 4. 2021 – vyhodnocení výsledků projednání
n á m i t k y , p ř i p o m í n k y a p o ž a d a v k y p o d a n é p o t e r m í n u ( 6. 5. 2021 )
podatel
datum doručení,
evid. pod č.j.
1.

Statutární město
Karlovy Vary
Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary
p. Josef Kopfstein
zastupitel pro územní
plánování
ze dne 10.6.2021
doručeno dne 10.6.2021
č.j.: 7643/SÚ21/Vác

obsah podání

vyhodnocení

Pokyn k zapracování změny způsobu využití plochy parc. č. 1106/1, 1105 a 1253, to vše k.ú. Drahovice Námitka se zamítá
Odůvodnění:
Na základě pronájmu plochy 1106/1, 1105 a 1253, to vše v k.ú. Drahovice, k užívání dle současného stavu
Námitka se týká řešení, které není předmětem opakovaného
a následně pro zkultivování této funkce žádáme o změnu funkce využití území z OV – občanská veřejného jednání o upraveném návrhu Územního plánu
vybavenost – školy na Vp – území průmyslové.
Karlovy Vary. Ten se projednává pouze v rozsahu změn,
k nimž došlo od prvního veřejného projednání ÚP Karlovy
Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního zákona,
v platném znění – cit.: „… Upravený návrh a případné
upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na
opakovaném veřejném projednání…“
----------------------------------------------Uvedená žádost byla následně doplněna a doložena investičním záměrem, který navrhuje v tomto prostoru vybudování
recyklačního sběrného dvora. Z podkladů vyplývá, že objem
zpracovávaného stavebního materiálu překročí limit, podle
kterého by nemuselo být řešeno tzv. zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Záměr byl zaslán Krajskému úřadu Karlovarského kraje
odboru životního prostředí k vydání stanoviska.
Zaslané stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje
odboru životního prostředí nevyloučilo potřebu zpracování
posouzení z hlediska dopadů záměru na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Tato žádost byla odložena a bude řešena samostatně jako
změna územního plánu.

2.

Statutární město
Karlovy Vary
Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary
p. Josef Kopfstein

Žádáme Vás o zapracování změny způsobu využití plochy OV na plochu pro bydlení na p.p.č. 1032,
v k.ú. Drahovice
Příloha: dokumentace pro stavební řízení

Námitce se vyhovuje
Záměrem je dotčeno v současné době zastavěné území stávající objekty, ve kterých byla provozována mateřská
školka a jesle. Předložená dokumentace řeší přestavbu

zastupitel pro územní plán

stávajících objektů OV na objekty určené pro bydlení. Tzn., že
nedochází ani k rozšiřování zástavby mimo zastavěné území
do krajiny ani o nový zábor zemědělské půdy. Uvedené území
navazuje na stávající bytovou výstavbu – sídliště. V tomto
případě se jedná se o veřejný zájem.

ze dne 10.6.2021
doručeno dne 10.6.2021
č.j.: 7644/SÚ21/Vác
3.

BORG Company s.r.o. Požadujeme změnu funkce využití území části stávajícího areálu „ porcelánky „ ve Staré Roli
Římská 1240/39
a to z Vp na Sm
Výroba porcelánu v tomto výrobním závodě byla ukončena. Celý areál je připraven pro nové využití. Část
12000 Praha 2
areálu při hlavní komunikaci je vzhledem k umístění vedle centrálního území původní Staré Role a
IČ 28966180
navazující na novou zástavbu výhodnější využít pro umístění drobnějšího nákupního centra, služeb a
bydlení. Toto území by doplnilo služby pro občanskou vybavenost a bydlení ve Staré Roli. Jedná se o
Ing. Richard Chlad,
území, které je i dopravně přístupné a navazuje na obsluhu MHD.
jednatel společnosti
Zbylá část území by byla ponechána původní funkci.
ze dne 4.8.2021
doručeno 5.8..2021

Katastrálním území Stará Role p.p.č. 124/3 část a 124/6 — viz snímek z KN.

č.j.:10282/SÚ/21/Vác

4. Pavel Nový
Chelčického 1576/10
360 01 Karlovy Vary
doručeno dne 15.9.2021
č.j.: 12197/SÚ/21/Vác

Požadavek na změnu funkce p.p.č. 632 k.ú. Olšová Vrata
Pozemek p.č. 632 k.ú. Olšová Vrata jsem koupil od Města K. Vary za cenu stavebního pozemku dle
funkce v platném územním plánu.
Žádám o změnu funkčního využití pozemku v navrhovaném a projednávaném územním plánu, kde je
pozemek určen jako zeleň na funkční využití dle stávajícího územního plánu BI plochy bydlení.

Vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání návrhu ÚPKV

Námitka – požadavek se zamítá
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem opakovaného
veřejného jednání o upraveném návrhu Územního plánu
Karlovy Vary. Ten se projednává pouze v rozsahu změn,
k nimž došlo od prvního veřejného projednání ÚP Karlovy
Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního zákona,
v platném znění – cit.: „… Upravený návrh a případné
upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na
opakovaném veřejném projednání…“
------------------------------------------------Požadavek na změnu funkčního využití uvedené plochy,
z funkce průmyslu na plochu smíšenou městskou bude po
vydání Územního plánu Karlovy Vary řešena samostatně
změnou územního plánu.
Námitka – požadavek se zamítá
Odůvodnění:
Námitka se týká řešení, které není předmětem opakovaného
veřejného jednání o upraveném návrhu Územního plánu
Karlovy Vary. Ten se projednává pouze v rozsahu změn,
k nimž došlo od prvního veřejného projednání ÚP Karlovy
Vary (26.2.2019) - viz § 53 odst. 2 stavebního zákona,
v platném znění – cit.: „… Upravený návrh a případné
upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na
opakovaném veřejném projednání…“
------------------------------------------------Požadavek na změnu funkčního využití uvedené plochy,
z funkce lesa na zastavitelnou plochu pro bydlení BI bude po
vydání Územního plánu Karlovy Vary řešena samostatně
změnou územního plánu.

stránka 2

Ú P K V - opakované veřejné projednání - s t a n o v i s k a d o t č e n ý c h o r g á n ů k n á v r h u r o z h o d n u t í o n á m i t k á c h
Orgán, organizace
číslo jednací
datum doručení
evid. pod č.j.
1. Stání ústav pro jadernou
bezpečnost
Útvar radiační ochrany
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
SÚJB/RO/25185/2021
ze dne 27.10.2021
doručeno dne 1.11.2021
č.j.14330/SÚ/21
2.

Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

KK/3019/DS/21
ze dne 3.11.2021
doručeno dne 5.11.2021
č.j. 14632/SÚ/21
3.

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1,
118 00 Praha 1

Na vědomí: Ing. arch. A. Krusová,
CSc., Národní památkový ústav,
generální ředitelství
MK 70692/2021 OPP
ze dne 9.11.2021,
doručeno dne 11.11.2021
č.j.14865/SÚ/21

obsah stanoviska
Věc: Vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k zaslanému návrhu

vyhodnocení
- bez připomínek – souhlasné stanovisko

K Vaší výzvě o zaslání stanoviska, Vám v souladu s § 208 písm. n) zákona č. 263/2016 Sb.,
Atomového zákona, sdělujeme, že se zaslaným návrhem Územního plánu Karlovy Vary z hlediska
působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, resp. z hlediska jaderné bezpečnosti a
radiační ochrany při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích
k ozáření, souhlasíme a k uvedené věci nemáme žádné věcné připomínky.
Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním neidentifikovali v oblasti
radiační ochrany žádný konkrétní, zákonem č.263/2016 Sb. chráněný zájem.
Vyjádření k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Karlovy Vary
- bez připomínek – souhlasné stanovisko
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne
22.10.2021 žádost o vyjádření k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu
Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále „Krajský úřad“),
jako příslušný orgán ve věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k
opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Karlovy Vary připomínky.
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném
projednání návrhu Územního plánu Karlovy Vary
V dané věci byl prostudován návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání Územního plánu Karlovy Vary přístupný dotčeným orgánům na stránkách
Magistrátu města Karlovy Vary pod heslem. K návrhu ÚP Karlovy Vary ve fázi opakovaného veřejného projednání Ministerstvo kultury vydalo stanovisko č. j. MK 30690/2021 OPP ze dne 5. 5. 2021.
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozd. předpisů — legislativní rámec: V rámci řešeného území se nachází: • Slavná lázeňská města
Evropy (Great Spa Towns of Europe) statek složený z 11 měst sedmi států Evropy v roce 2021 bylo
ukončeno hodnocení a dne 24. července 2021 byla mezinárodní série lázeňských měst zapsána na
Seznam světového dědictví, vedená v ÚSKP pod číslem rej stř. 15. ■ Městská památková rezervace Karlovy Vary, prohlášená Nařízením vlády č. 430 ze dne 6. prosince 2017 o prohlášení území
vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č.443/1992 Sb., o pro-

hlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové
rezervace; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 1115. ■ Městská památková zóna Karlovy Vary,
prohlášená Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení
území historických jader vybraných měst za památkové zóny, zapsaná od roku 1992 v ÚSKP ČR
pod číslem rejstříku 2134 (dále jen Vyhláška o prohlášení MPZ Karlovy Vary), vedená v ÚSKP pod
číslem rej sťř. 2134. • Archeologická památková rezervace 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, vedená
v ÚSKP pod číslem rejstř. 1017. • Národní kulturní památka 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, vedená v ÚSKP pod číslem
rejstř. 345 • Národní kulturní památka 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, vedená v ŮSKP pod číslem rej stř. 346.
• V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky, vedené v ÚSKP pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (dále jen
NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/, https://Reoportal.npu.cz/web. • Řešené území je nutno
chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu §§ 22 a 23 zák. č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozd.
předpisů ve spojení s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Karlovy Vary následující připomínku.
Výrok:
Ministerstvo kultury upozorňuje pořizovatele i zpracovatele, že dne 24. července 2021 se městská
památková rezervace Karlovy Vary stala součástí světového dědictví pod názvem „Slavná lázeňská
města Evropy" (viz legislativní přehled v úvodu písemného vyjádření). Tuto novou skutečnost Ministerstvo kultury požaduje zapracovat do konečného zpracování ŮP Karlovy Vary.
Odůvodnění:
Dne 24. července 2021 se městská památková rezervace Karlovy Vary stala součástí světového
dědictví pod názvem „Slavná lázeňská města Evropy, jedná se o novou skutečnost, která nastala
v průběhu procesu projednávání návrhu UP Karlovy Vary.
Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k rozhodnutí o námitkách,
Územní plán Karlovy Vary – návrh rozhodnutí o námitkách po opakovaném veřejném projednání

Uvedená nová skutečnost bude do textové části nového
Územního plánu Karlovy Vary doplněna.
Ministerstvo kultury nemá nad rámec výše uvedeného,
další zásadní připomínky a požadavky
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v průběhu procesu projednávání návrhu UP Karlovy Vary.
Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k rozhodnutí o námitkách,
vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Karlovy Vary, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
4.

Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

KK/4980/ZZ/21//KK-87237/21
ze dne 15.11.2021,
doručeno dne 16.11.2021
č.j. 15089/SÚ/21

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 22.10.2021
Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání
návrhu Územního plánu Karlovy Vary a k tomuto vydává následující stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny (Ing. Benešová M./426) Bez připomínek.
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Benešová M./426) K návrhu Rozhodnutí o námitkách,
vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu Územního plánu Karlovy Vary při opakovaném veřejném projednání nemáme připomínky. K upravenému a posouzenému Návrhu Územního plánu
Karlovy Vary po veřejném projednání bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako dotčeným orgánem dle § 22 písm. b) a d) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydáno stanovisko zn.
KK/3313/ZZ/20 ze dne 22.07.2020 s tím, že nemá k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny, připomínky. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) Bez připomínek.
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství (Ing. Lupínek/296)
Bez připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu (P. Výborný/601698541)
Krajský úřad, jako orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF") příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), předloženou výzvu posoudil a konstatuje, že podle § 17 písm.
a) zákona, je příslušným orgánem ochrany ZPF (k uplatnění stanoviska ve smyslu § 5 odst. 2) zákona) Ministerstvo životního prostředí.

Ochrana přírody a krajiny
bez připomínek
Posuzování vlivů na životní prostředí
bez připomínek
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
bez připomínek
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa
lesního hospodářství
bez připomínek
Ochrana zemědělského půdního fondu
Příslušný orgán ochrany ZPF k vyjádření je, dle
§ 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF, Ministerstvo
životního prostředí;
stanovisko bylo vyžádáno –
viz bod 15
Odpadové hospodářství
Příslušný orgán pro vydání stanoviska z hlediska
odpadového hospodářství je MMKV – OŽP, stanovisko
bylo vyžádáno – viz bod 5.
Ochrana ovzduší
bez připomínek
Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová1720) Dle ust. § 146 odst. (1) písm. e) zákona č. 541/2020 Vodní hospodářství
Sb., o odpadech, vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům z hlediska odpadovéVšechna ochranná pásma jsou v územním plánu zobraho hospodářství obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karzena podle podkladů, které nám byly poskytnuty do územlovy Vary, odbor životního prostředí.
ně analytických podkladů ORP Karlovy Vary, v rámci předání podkladů od poskytovatele – Ministerstva životního
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) Bez připomínek.
Vodní hospodářství (Ing. Smolík1293) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí prostředí – odboru ochrany vod
a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 107 odst. 1 písm. a) zák. č. 254/2001 Sb., o vo- Uvedená pásma jsou v návrhu ÚPKV zobrazena v graficdách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, - uplatňuje násle- ké části – v Koordinačním výkresu.
dující stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu Územního plánu Karlovy Vary. Státní podnik Povodí Ohře vznesl ve svém stanovisku zn. Návrh Územního plánu Karlovy Vary zohledňuje výstupy
POH/0096212021-21032100 ze dne 12.01.2021 připomínku k návrhu Územního plánu Karlovy Plánu pro zvládání povodňových rizik.
Vary, ve které namítá, že (shrnuto): Vymezené plochy přestavby P01-SK-db, P02-SC-tu a P01-SC- Ve výrokové části ÚPKV jsou stanoveny podmínky pro
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5.

Magistrát města Karl. Vary,
odbor životního prostředí

5570/OŽP/21
ze dne 18.11.2021,
doručeno dne 18.11.2021
č.j. 15254/SÚ/21

6.

Magistrát města Karlovy
Vary, odb. památkové péče

268/OPP/21/Ha
ze dne 22.11.2021,
doručeno dne 22.11.2021

tu částečně zasahují do plochy se středním povodňovým ohrožením (vymezeno v rámci Plánu pro
zvládání povodňových rizik povodí Labe), a že změna funkčního využití ploch na plochy smíšené
obytné ve středním nebo vysokém riziku, resp. vytváření nových ploch v riziku, je v rozporu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Vyhodnocení této připomínky, uvedené v návrhu rozhodnutí o námitkách a v návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního
plánu Karlovy Vary v prvních třech odrážkách (zejména potom ve třetí odrážce - citace:
„Zapracování Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe vydaný jako Opatření obecné
povahy MŽP nelze do územního plánu zapracovat, jedná se o požadavek, který není součástí
územně plánovací dokumentace. "), je nejasné a lze jej chápat tak, že výsledky Plánu pro zvládání
povodňových rizik v povodí Labe nebyly zahrnuty do Územně analytických podkladů Statutárního
města Karlovy Vary. Upozorňujeme, že plány pro zvládání povodňových rizik jsou dle ust. § 23
odst. 2 vodního zákona podkladem pro výkon veřejné správy a zejména pro územní plánování,
a jako takové jsou dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, sledovaným jevem č. 52a pod názvem „Kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem". Návrh Územního plánu Karlovy Vary tak musí vhodným způsobem
zohledňovat rovněž výstupy Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Není-li tento sledovaný jev v současné době součástí Územně analytických podkladů Statutárního města Karlovy
Vary, je rovněž nutné jej při nejbližší příležitosti do těchto podkladů zahrnout.

území, která jsou dotčena uvedeným omezením.
Výstavba bude možná s omezením, návrh výstavby zasahující do tohoto území bude podrobně posouzen
a dle míry povodňového ohrožení budou navržena zmírňující opatření s cílem snížení rizika na přijatelnou úroveň.

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 21.10..2021 výzvu návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejné projednání Územního plánu Karlovy Vary. V rozsahu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve změně
pozdějších změn, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme následující:

ochrana zemědělského půdního fondu
stanovisko vyžádáno - vyhodnocení viz bod 15
ochrana přírody a krajiny
stanovisko vyžádáno - vyhodnocení viz bod 4
ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
stanovisko vyžádáno - vyhodnocení viz bod bod 4

Tyto podmínky považujeme za dostačující pro další územně plánovací dokumentaci i územně plánovací podklady,
které budou prodaná území následně zpracovány. Pro
dotčená území budou zpracovány území studie, které budou respektovat požadavky nejen Povodí Ohře, ale i dalších dotčených organizací a výstavba bude jim přizpůsobena.

Vyjádření z hlediska ochrany ZPF (Ing. Doubravová, linka 2730)
Příslušným orgánem je ustanovení § 17a písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu je Ministerstvo životního prostředí.
Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (Ing. Krůta, linka 2732)
Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny je v souladu s § 77a odst. 4 písm. x) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Krajský úřad Karlovarského kraje.
Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (Bc. Kavková, l. 2523)
Příslušným orgánem státní správy lesů je v souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. b) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích Krajský úřad Karlovarského kraje
STANOVISKO OPP MMKV
bez připomínek – souhlasné stanovisko
Magistrát města Karlovy Vary, jakožto výkonný orgán státní památkové péče, příslušný pro dotčené
území, podává stanovisko k vaší korespondenci týkající se návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Karlovy Vary
Po prostudování dostupných informací OPP MMKV nemá připomínek k projednávané věci s tím, že
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7.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor dopravy

16637/OD/21
ze dne 18.11.2021,
doručeno dne 22.11.2021
č.j. 15441/SÚ/21

8.

Magistrát města Karlovy
Vary, ÚÚPaSÚ –
vodoprávní úřad

15244/SÚ/21
ze dne 19.11.2021,
doručeno dne 24.11.2021

věc: „Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání bez připomínek – souhlasné stanovisko
návrhu Územního plánu Karlovy Vary".
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy jako silniční správní úřad příslušný dle ustan. § 40
odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním
řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací sděluje:
Veškerá území vymezená pro dopravní styk, musí respektovat bezpečnost silničního provozu
uvedený požadavek je nad podrobnost územního plánu,
a funkčnost dopravní sítě. Návrh územního plánu musí umožňovat připojitelnost pozemků na dopravní infrastrukturu. Změny dopravních řešení a infrastuktury z hlediska plynulosti a bezpečnosti tyto podmínky jsou stanoveny a řešeny až pro následující
provozu na pozemních komunikacích je třeba projednat s Policií ČR KŘP Karlovarského kraje projektovou dokumentaci a stavební řízení
DI Karlovy Vary, pokud nebylo již projednáno.
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad pří- bez připomínek – souhlasné stanovisko
slušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), k výzvě, kterou dne 21.10.2021 podal Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary (dále
jen „žadatel"), vydává stanovisko k předloženému návrhu Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání návrhu ŮP Karlovy Vary
Magistrát města Karl. Vary, odbor stavební úřad - vodoprávní úřad, obdržel dne 1.11.2021 návrh
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání návrhu
Územního plánu Karlovy Vary. Magistrát města Karl. Vary, Úřad územního plánování a stavební
úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů (dále jen „vodní zákon"), sděluje následující :
K zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek nemáme připomínky.

9.

Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje
Závodní 205,
360 06 Karlovy Vary

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

10. Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 stanovisko bylo vyžádáno
110 15 Praha 1

připomínky nebyly uplatněny

11. Ministerstvo obrany sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územ. zájmů
a státního odborového dozoru
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

připomínky nebyly uplatněny

stanovisko bylo vyžádáno
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12. Ministerstvo průmyslu
stanovisko bylo vyžádáno
a obchodu
Na Františku 32, 11015 Praha1

připomínky nebyly uplatněny

13. Ministerstvo vnitra ČR
odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21 Praha 4

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

14. Ministerstvo
zdravotnictví - ČIL
Palackého nám. 375/4,
128 01 Praha 2

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

15. Ministerstvo životního
prostředí, odb. výkonu
státní správy IV
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

16. Obvodní báňský úřad pro
stanovisko bylo vyžádáno
území Karlovarského kraje
B. Němcové 1932, 35601 Sokolov

připomínky nebyly uplatněny

17. Správa CHKO
Slavkovský les
regionální pracoviště
Závodu míru 725/16,
360 17 Karlovy Vary

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

18. Státní energetická inspekce
Územní inspektorát
stanovisko bylo vyžádáno
pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26

připomínky nebyly uplatněny

19. Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Karlovarský kraj
Chebská 73/48
360 Karlovy Vary, Dvory
20. Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje
Závodní 94, 360 21Karl. Vary

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny
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21. Krajská veterinární správa
stanovisko bylo vyžádáno
pro Karlovarský kraj
Kpt. Jaroše 4, 36006 Karl. Vary

připomínky nebyly uplatněny

22. Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor kultury,
památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
Závodní 88, 360 06 Karl. Vary

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

23. Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 375/4,
128 01 Praha 2

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

Nadřízený orgán
územního plánování
Krajský úřad
Karlovarského kraje –
odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary
č.j.: KK/2428/RR/21
ze dne 23.11.2021
doručeno dne 24.11.2021
č.j.15543/SÚ/21

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Vyhodnocení – bez připomínek
Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona - návrh Územního plánu Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), obdržel
dne 22. 10. 2021 žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Karlovy Vary (dále jen „ÚP“) při veřejném projednání dne 26. 2. 2019 a při opakovaném veřejném projednání dne 29. 4. 2021. Žádost zaslal
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen „pořizovatel“),
který pořizuje ÚP dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). K žádosti byl
předložen návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek.
Základní údaje o pořizovaném ÚP: Záměr na pořízení ÚP byl schválen Zastupitelstvem města
Karlovy Vary dne 11. 3. 2008. Zadání ÚP bylo Zastupitelstvem města Karlovy Vary schváleno dne
6. 9. 2011. Koncept ÚP byl zpracován v srpnu 2012 a projednán dne 6. 12. 2012, jeho projednání
nebylo dokončeno. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP byly Zastupitelstvem města Karlovy Vary
schváleny dne 23. 6. 2015. Návrh ÚP zpracovala společnost AF-CITYPLAN, s.r.o., v únoru 2016
(textováčást návrhu ÚP zpracována v květnu 2016). Vedoucím projektantem je Ing. Ondřej Kyp,
autorizovaný inženýr. Na návrhu ÚP se dále podílela skupina autorizovaných architektů: Ing. arch.
Ladislav Komrska, Ing. arch. Jan Buchar, Ing. arch. Petr Martínek, Ing. arch. Oleg Haman a Ing.
arch. Petr Housa. Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 31. 5. 2016. Vyhodnocení vlivů
návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „URÚ“) bylo zpracováno v květnu 2017 společností
AF-CITYPLAN, s.r.o., a projednáno dne 29. 6. 2017 na společném jednání jako pokračování společného jednání o návrhu ÚP. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP, zpraco-
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vaného v říjnu 2018, a URÚ proběhlo dne 26. 2. 2019. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky tohoto projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek obdržených k návrhu ÚP.
Na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu ÚP a pořizovatel v souladu
s § 53 odst. 2 stavebního zákona oznámil opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP,
zpracovaného v prosinci 2020 společností AFRY CZ, s.r.o., které se konalo distanční formou dne
29. 4. 2021. Distanční forma opakovaného veřejného projednání byla pořizovatelem zvolena z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky tohoto opakovaného projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek obdržených k návrhu ÚP. V obou případech námitky podali oprávnění investoři a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení. Ostatní subjekty podaly připomínky. Pořizovatel vždy rozhodl o jednotlivých
námitkách a své rozhodnutí řádně odůvodnil. Všechny připomínky řádně vyhodnotil.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán
územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vydává k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP stanovisko:
K návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
ÚP nemáme připomínek.
Odůvodnění:
1) Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplanětných k návrhu ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy:
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP z výše
uvedeného hlediska nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních obcí.
2) Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ŮP s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č 1, 2, 3, 4
a 5 (dále jen „ PÚR ČR"):
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP není
v rozporu s PÚR ČR.
3) Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu UP s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „ZÚR KK"):
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP není
v rozporu se ZÚR KK.
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