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Zastupitelstvo města Karlovy Vary, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití 
ustanovení § 69 odst. 2 a § 72 odst. 2 stavebního zákona a § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  
 

 

v y d á v á 
 

Změnu č. 1/2016 
REGULAČNÍHO PLÁNU KARLOVY VARY – ZAHRADNICTVÍ NA VYHLÍDCE 

 
 

Uvedená územně plánovací dokumentace se mění takto: 

 
1. Na titulní straně textové části se nahrazuje rozpiska slovy 

„Obec:   Statutární město Karlovy Vary,  
Moskevská 21, Karlovy Vary 

    IČ: 00257654 
    zastoupené primátorkou města Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA 
 

Pověřený zastupitel: Josef Kopfstein 
 

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

Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary 
 

Zhotovitel:  Ing. arch. Břetislav Kubíček 
    Raisova 2030/2, Karlovy Vary 
    Autorizace ČKA: 2557 
    IČ: 16700295 
 

Datum:   12 / 2019,  aktualizace 10 / 2020“ 
 

 
I. Textová část Změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce 

se mění takto:  
 

 

2. V názvu se slova „U.0 Návrh“ nahrazují slovy „ZMĚNA Č. 1/2016“ 
 
3. V čl. I za slovo „Úvod“ se doplňuje „, základní údaje“ 
 
4. V čl. I písm. b) se na začátku doplňuje slovo „podrobné“ 
 
5. V čl. I písm. c) se na začátku doplňuje slovo „podrobné“ 
 
6. V čl. I písm. d) se na začátku doplňuje slovo „podrobné“ 
 
7. V čl. I písm. e) se na začátku doplňuje slovo „podrobné“ 
 
8. V čl. I písm. f) se na konci doplňují slova „a pro požární ochranu“ 
 
9. V čl. I písm. h) se slova „veřejně prospěšných opatření“ nahrazují slovy „veřejných prostranství“ 

a na konci se vkládají slova „s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních 
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního 
zákona“ 

 

10. V čl. I se písmena k), l), m), n), o), p), q), r), s)“ zrušují 
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11. V čl. I se číslo strany „7“ nahrazuje číslem  „9“ a číslo „14“ se nahrazuje číslem „16“ 

 
12. V čl. I. v kapitole „Grafická část“ se slovo „H“ nahrazuje slovem „1.“, za slova „Hlavní výkres 1 : 

500“ se vkládají slova  „2. Dopravní řešení 1 : 500, 3. Technická infrastruktura 1 : 500“ 
 
13. V čl. I. v kapitole „Grafická část“ se vypouští odstavec „Doplňující výkresy“ 
 
14. V čl. II. „OBSAH ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU“ za slova „Textová část odůvodnění 

regulačního plánu:“ se vkládají odstavce ve znění: 
„a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,                                
b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, 

včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem,                     
c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků 

obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu pořizované 
zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování 
(§ 69 odst. 3 stavebního zákona),                          

d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,                  
e)  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa,                     
f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán 

nahrazuje územní rozhodnutí,                   
g) u změny regulačního plánu text s vyznačením změn.“ 

 
 a za slova „Grafická část odůvodnění regulačního plánu“ se vkládají odstavce ve znění:  

„O.1 Koordinační výkres      1 : 500 

O.2 Výkres širších vztahů      1 : 10 000 

O.3 Řezopohled ulicí Kolmá 
O.4 Řezopohled ulicí Na Vyhlídce“ 
 Zákresy obalových regulačních ploch do fotografií z těchto míst: 

O.5 Vyhlídka Petra Velikého 

O.6 Rozhledna Diana 

O.7 Ulice Na Vyhlídce – od severozápadu 

O.8 Ulice Na Vyhlídce – od jihovýchodu 

O.9 Park Jeana de Carro 

O.10 Kolmá“ 

 

15. V čl. „ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE“ se stávající text nahrazuje novými odstavci ve znění: 

„Zastupitelstvo města Karlovy Vary vydalo dne 13. 11. 2007 na předmětné území Regulační plán 

Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce, formou opatření obecné povahy, který nabyl účinnosti 

dne 28. 12. 2007.  

V současné době je stále platný Územní plán města Karlovy Vary, který byl schválen 
Zastupitelstvem města dne 14. 10. 1997, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou města Karlovy Vary č. 6/1997, která nabyla účinnosti dne 1. 12. 1997. Obecně 
závazná vyhláška (OZV) byla novelizována OZV č. 1/2004. která nabyla účinnosti 22. 7. 2004 a 
OZV č. 13/2006, která nabyla účinnosti dne 11. 5. 2006, a tyto se promítly do úplného znění 
Obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech Územního plánu 
města Karlovy Vary. 

 
V roce 2014 byla firmou CASUA, spol. s r. o., Praha, zpracována Územní studie 

prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary, která byla v červnu roku 2014 
zaregistrována na Úřadu územního rozvoje v Brně. Tato studie je jedním z územně plánovacích 
podkladů pro řešení nového územního plánu. Územní studie navrhuje způsob stanovení 
regulativů odlišně od platného regulačního plánu. 

 

S ohledem na změnu některých podmínek v území za dobu platnosti regulačního plánu 
je třeba uvést do souladu všechny územně plánovací dokumentace a podklady. Proto doporučila 
Rada města Karlovy Vary Zastupitelstvu města Karlovy Vary schválit pořízení Změny č. 1/2016 
platného Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce, návrh na pořízení Změny                 
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č. 1/2016 platného Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce byl schválen 
Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 26. 1. 2016  usnesením č. ZM/23/16.   

Návrh zadání změny byl zpracován v souladu § 64 zákona č. 183/2006 Sb, o územním 
plánování a stavebním řádu  (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti v platném znění.   

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 1bylo zveřejněno veřejnou 
vyhláškou, která byla v souladu s § 64 stavebního zákona vyvěšena v době od 29.6.2016 do 
1.8.2016 včetně na úřední desce magistrátu města Karlovy Vary a současně  byl návrh zadání 
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné 
vyhlášky, mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné požadavky na obsah zadání a vyjádření 
k oznámení záměru.  
Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě. Ve lhůtě 
do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své poža-
davky na obsah zadání a vyjádření k oznámení záměru a orgán ochrany přírody uplatnit ve 
stejné lhůtě stanovisko podle § 45 zákona o ochraně přírody a krajiny.  

K projednávanému návrhu zadání byly ze strany dotčených orgánů a krajského úřadu 
předloženy požadavky na obsah zadání. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem obdržená 
stanoviska a připomínky vyhodnotil a na základě výsledků projednání upravil zadání Změny č.1. 

Lze tedy konstatovat, že návrh zadání Změny č. 1 byl řádně projednán v souladu s ustanoveními 
stavebního zákona.  
 
Zadání Změny č. 1  bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Karlovy Vary č. ZM/95/4/19 
ze dne  2.4.2019 

Na základě schváleného zadání pořizovatel v souladu  § 65 stavebního zákona zajistil 
zpracování návrhu Změny č. 1.  

Návrh Změny č. 1 byl zpracován v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou                            
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti v platném znění připraven k projednání podle stavebního 
zákona.   

Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1/2016 bylo zveřejněno 
Veřejnou vyhláškou, která byla v souladu s § 73 odst. 2 a 3 stavebního zákona vyvěšena 
v době od 6.3.2020, s termínem projednání 8. dubna 2020. Vzhledem k vyhlášenému 
nouzovému stavu na území České republiky, však bylo oznámené veřejné projednání zrušeno.  

 

Nové Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1/2016 bylo 
zveřejněno Veřejnou vyhláškou, která byla v souladu s § 73 odst. 2 a 3 stavebního zákona 
vyvěšena v době od 4.6.2020 do 9.7.2020 včetně. Dotčeným orgánům, sousedním obcím                  
a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě a doručen 30 dní před veřejným projednáním.  
Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 se konalo dne 8. července 2020, od 15:00 hodin,               
v budově Magistrátu města II,  U Spořitelny 2, Karlovy Vary, v zasedací místnosti ve 2. patře.     
Do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý u pořizovatele podat k projednávanému 
návrhu písemnou formou připomínky a námitky a dotčené orgány zastat svá stanoviska.  

K projednávanému návrhu Změny č. 1 byly ze strany dotčených orgánů předloženy požadavky              
na úpravu návrhu. Jednalo se o stanovisko Ministerstva kultury ČR (MK), které požadovalo úpra-
vu návrhu. Podané námitky a připomínky k návrhu Změny č. 1 byly podány i veřejností. Jejich 
obsah se částečně shodoval i se stanoviskem MK. Pořizovatel svolal jednání s dotčeným orgá-
nem - ministerstvem kultury, které proběhlo dne 19. 8. 2020 na ministerstvu kultury, na kterém 
bylo dosaženo dohody. Z uvedeného jednání byl pořízen záznam a na jeho základě byl návrh 
Změny č.1  znovu upraven. Následně pořizovatel obdržel a nové přehodnocené stanovisko MK.   

Obdržená stanoviska, připomínky a námitky pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotil 
a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení při-
pomínek. Návrh rozhodnutí  byl jednotlivě doručen dotčeným orgánům, které k předloženému 
dokumentu neuplatnily žádné další požadavky. 

Na základě výsledků projednání pořizovatel zajistil úpravu návrhu Změny č. 1 podle uvedených 
požadavků.  
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Lze tedy konstatovat, že návrh změny regulačního plánu č. 1/2016 byl řádně projednán 
v souladu s ustanoveními stavebního zákona.  

Návrh Změny č. 1/2016 předkládá pořizovatel zastupitelstvu města k vydání. 

Přílohou této zprávy je návrh Změny č. 1/2016 a vyhodnocení stanovisek  dotčených 
orgánů, podaných připomínek a námitek                                   

 

16. V písm. a) se na úvod vkládá nový odstavec ve znění: „Rozsah řešeného území se nemění. 
Řešené území se nachází jihozápadně od ulice Na Vyhlídce, zahrnuje areál bývalého 
zahradnictví Na Vyhlídce, objekt bývalé tělocvičny a sousední plochu hřiště. Území je 
ohraničeno řadovou zástavbou domů při ulici Na Vyhlídce, ulicí Na Vyhlídce, zástavbou u ulice 
Kolmá, ulicí Kolmá a sady Jeana de Carro.“ 

 
17. V písm. a) se za slova „(dále jen ŘÚ)“ vkládají slova „zahrnuje tyto pozemkové parcely“ 
 
18. V písm. a) se slova „areál zahradnictví Na Vyhlídce, 1411/1 8 172 m2, 1413 99 m2, tělocvična a 

hřiště v ulici Kolmá“ nahrazují slovy „1411/1 8 270 m2 (došlo ke sloučení parcel č. 1411/1 a 
1413)“ 

 

19. V písm. a) slova „Karlovarské stavební bytové družstvo Vyhlídka, Karlovy Vary, Na Vyhlídce 53“ 
se nahrazují slovy „Karlovarská Vyhlídka s. r. o., Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1“.  

 

20. V písm. a) se číslo „1297“ doplňuje na číslo „1297/1“ a zrušují se čísla „1407, 1408, 1409, 1412, 
1400, 1428, 1429/1“. Na konec odstavce se doplňují slova „Vlastníkem je Statutární město 
Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary.“ 

 

21. V písm. b) se na úvod nadpisu vkládá slovo „PODROBNÉ“. 
 
22. V písm. b) se na úvod vkládají nové odstavce v tomto znění:  

„Rozsah řešeného území Změny č. 1/2016 regulačního plánu je zachován. Od vydání 
regulačního plánu se do současnosti zásadně nezměnily podmínky pro řešení tohoto území 
a prostoru. Charakter okolní stávající zástavby se nezměnil, stejně tak terénní konfigurace. 

 
b.1) NADŘAZENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Podmínky platného Územního plánu města Karlovy Vary (dále ÚPmKV) se v řešeném 
území nezměnily.  

Z platné Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena 
usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015, a Aktualizace 2 a 3, které byly 
schváleny usnesením vlády České republiky č. 629 a 630 ze dne 2. 9. 2019, a Aktualizace č. 5, 
která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 833 ze dne 17. 8. 2020, nevyplývají 
žádné požadavky pro řešené území. 

Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1, která byla 
vydána Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21. 6. 2018, usnesením č. ZK 241/06/18, a 
která nabyla účinnosti dne 13. 7. 2018, rovněž nevyplývají žádné požadavky pro řešené území.“  

 
23. V písm. b) se kapitola „ŠIRŠÍ VZTAHY“ nově označuje písm. b.2) 
 
24. V kapitole „ŠIRŠÍ VZTAHY“ se slova „na východním okraji VLÚ a MPZ“ nahrazují slovy 

„v zastavěném území, ve vnitřním území lázeňského místa (dále VÚLM) Karlovy Vary, 
v památkové zóně (dále PZ) Karlovy Vary a v památkové rezervaci (dále PR) Karlovy Vary 
s lázeňskou kulturní krajinou.“, zrušuje se slovo „Dále“ a za slovo „zdrojů“ se doplňují slova 
„lázeňského místa Karlovy Vary“. 

 
25. V kapitole „ŠIRŠÍ VZTAHY“ na konci druhého odstavce se slova „MPZ a VLÚ“ nahrazují slovy 

„PZ a PR“. 
 

26. V kapitole „ŠIRŠÍ VZTAHY“ se vkládá nový třetí odstavec, který zní: 
„Okolní zástavba ŘÚ je výškově rozmanitá. Řadová uliční zástavba postupně přechází 

do vilové solitérní zástavby. Výšková rozmanitost je navíc umocněna velkými výškovými rozdíly 
terénu v ŘÚ. Po hranicích ŘÚ jsou směrovány nástupní trasy do lázeňského centra Karlových 
Varů k pramenům a kolonádám.“ 
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27. V kapitole „ŠIRŠÍ VZTAHY“ se za slovem „Lützow“ doplňují slova „(číslo rejstříku ÚSKP: 
30761/4-901)“, za slovy „objekt Na Vyhlídce 93/50“ se doplňují slova „(číslo rejstříku ÚSKP: 
10312/4-4906) a socha Karla IV. v parku Jeana de Carro (číslo rejstříku ÚSKP: 14564/4-889)“ a 
zrušují se slova „a drobné solitery v parku Jeana de Carro“.  

 
28. V kapitole „ŠIRŠÍ VZTAHY“  se zrušuje odstavec ve znění: 

„Okolní zástavba ŘÚ je výškově rozmanitá. Řadová uliční zástavba postupně přechází 
do vilové solitérní zástavby. Výšková rozmanitost je navíc umocněna velkými výškovými rozdíly 
terénu v ŘÚ.“ 

 
29. V kapitole „ŠIRŠÍ VZTAHY“ v odstavci „Ochranná pásma všeho druhu“ se v první odrážce 

nahrazuje slovo „lázeňské“ slovy „lázeňského místa Karlovy Vary“, ve druhé odrážce se zrušuje 
slovo „Městská“ a doplňují se slova „Karlovy Vary“, za slovem „zdrojů“ se doplňují slova 
„lázeňského místa Karlovy Vary“, „nově se doplňují odrážky ve znění „Památková rezervace 
Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou“ a „ochranná pásma letiště - s výškovým omezením 
staveb, - pásmo se zákazem laserových zařízení, sektor B, - hlukové – izofona noc, rok – 2025“ 
a „vodohospodářsky zranitelná oblast“ 

 

30. V písm. b) se kapitola „FUNKČNÍ  VYUŽITÍ  OBJEKTŮ A PLOCH“ nově označuje písm. b.3) 
 

31. V kapitole „FUNKČNÍ  VYUŽITÍ  OBJEKTŮ A PLOCH“ v prvním odstavci se slovo „Schválený“ 
nahrazuje slovem „Platný“, za slovo „kategorie“ se vkládá slovo „polyfunkční“, za slovo „( SL )“ 
se vkládají slova „, které je v Obecně závazné vyhlášce o závazných částech územního plánu 
č. 1/2000, v platném znění, určeno pro lázeňství a bydlení. Jedná se o stabilizované území.“ 
V poslední větě se slovo „návrhem“ nahrazuje slovy „ Změnou č. 1/2016“. 
 

32. V písm. b) se kapitola „NÁVRH ŘEŠENÍ“ nově označuje písm. b.4) 
  

33. V kapitole „NÁVRH ŘEŠENÍ“ se první odstavec nahrazuje odstavcem ve znění: 
Změna č. 1/2016 RP je zpracována v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle 
přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, i Územním plánem města Karlovy Vary. Změnou č. 1/2016 RP je řešena změna 
způsobu stanovení regulativů a limitů pro zástavbu v návaznosti na schválenou Územní studií 
prostorových regulativů pro historickou část města Karlovy Vary. 

 
34. V kapitole „NÁVRH ŘEŠENÍ“ ve druhém odstavci se zrušují slova „podle významu zařazeny 

jako“. 
 

35. V kapitole „NÁVRH ŘEŠENÍ“ ve třetím odstavci se  mezi písmena „F, P“  vkládá písmeno „G“. 
 
36. V písm. b) se kapitola „URBANISTICKÁ  KONCEPCE  A  ARCHITEKTURA“ nově označuje 

písm. b.5) 
 
37. V kapitole „URBANISTICKÁ  KONCEPCE  A  ARCHITEKTURA“ v prvním odstavci se slova 

„a investičního záměru budoucího stavebníka většiny objektů v ŘÚ – Karlovarského stavebního 
bytového družstva Vyhlídka:“ nahrazují slovy „včetně Územní studie prostorových regulativů 
pro historickou část města Karlovy Vary. Pro umístění a prostorové uspořádání staveb jsou 
stanoveny stavební a regulační čáry, zastavitelné části pozemků, jejich procenta zastavitelnosti 
a procento ozelenění, dále pak regulativy – závazné podmínky, které určí výšku zástavby, max. 
výšku hlavní římsy, max. výšku hřebene střechy, příp. její tvar.“  

 
38. V kapitole „URBANISTICKÁ  KONCEPCE  A  ARCHITEKTURA“ se za první odstavec doplňují 

slova „Hlavní zásady:“ a první odrážka ve stávajícím znění: „doplnit urbanisticko - 
architektonickou strukturu zástavby“ se nahrazuje slovy „respektovat urbanistickou a hmotovou 
strukturu města“ 

 
39. V kapitole „URBANISTICKÁ  KONCEPCE  A  ARCHITEKTURA“ odstavce od věty ve znění: 

„S ohledem na odlišnosti při řešení jednotlivých částí ŘÚ jsou popsány tyto přístupy 
samostatně.“ do konce kapitoly se nahrazují odstavci ve znění: „Parcela č. 1411/1 byla 
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s ohledem na velikost rozčleněna na sektory A, B, C, D, E, F, G a P. Parcela č. 21 byla 
označena jako sektor I, parcela č. 22 pak jako sektor H. Toto členění umožňuje lépe stanovit 
prostorové regulativy v tomto složitém území, případně doplnit další regulační podmínky pro dílčí 
části sektorů. Zároveň lze na tyto sektory budoucí výstavbu etapizovat.  

Sektory A a B přiléhají k ulici Kolmá. Pro navrhované objekty je stanovena závazná 
uliční čára zachovávající uliční čáru objektů v níže položené části ulice Kolmá. To umožňuje 
zřízení charakteristických ozeleněných předzahrádek, zajištění dostatečného odstupu 
od protilehlých objektů a zajištění proslunění. Uliční průčelí objektů definují prostor ulice, nároží 
objektu v části A je protipólem štítu domu na protější straně ulice Kolmá. Objekty budou mít 
průčelí směrem do ulice obdobně řešené jako stávající zástavba ulice Kolmá, včetně výškového 
členění objektů ve vztahu k terénu. Směrem do dvorní části objektů je umožněna větší míra 
objemového rozvolnění, lze zde počítat se zimními zahradami a terasami. Díky umístění 
ve svahu mají objekty možnost propojení podzemních částí, určených k parkování. Zastřešení 
objektů A a B se navrhuje sedlovými střechami s hřebeny rovnoběžnými s ulicí a výškově 
stupňovanými dle sklonu ulice. Jsou předepsány maximální výšky hlavní římsy a hřebene 
na okrajích sektorů. 

 

V sektorech C a D jsou navrženy objekty bez pevně určeného tvarového řešení, které 
však mohou navazovat i na objekty v sousedních sektorech A, B, E, F a G. Objekty vyrůstají 
ze společné podzemní podnože s garážemi. Zastřešení je možné jak ozeleněnými střechami, 
tak variantami sedlových střech. U těchto objektů se předpokládá větší podíl zeleně (rabátka 
u teras, ozeleněné střechy, popínavé rostliny). 

Zástavba podél ulice Na Vyhlídce (sektor E) v nadzemní části nad úrovní 
ulice Na Vyhlídce zachovává uliční čáru sousední stávající řadové zástavby. Navrhují se max. tři 
plnohodnotná podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce. Pod úrovní ulice Na Vyhlídce je 
dvoupodlažní podnož, která může přiléhat až ke stávající opěrné zdi pod ulicí. Nejnižší podlaží 
objektu E se předpokládá pro garážování. Střecha nadzemní části se předepisuje s ohledem 
na navazující stávající zástavbu sedlová s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Objekt je nutno 
opticky rozčlenit na části, vycházející ze šířky parcelace zástavby v okolí a zajistit i výškové 
rozdíly v hřebenech střech v těchto dílčích částech.  

Objekt v sektoru F může navazovat na sousední objekt v sektoru D. Je stanovena 
maximální výška objektu. Není předepsán závazný způsob zastřešení, doporučuje se ozeleněná 
plochá střecha.  

Sektor G je určen pro umístění komunikace, technické infrastruktury, zeleně a případně i 
pro dopravu v klidu. Komunikace zajišťuje základní dopravní obslužnost objektů v přilehlých 
sektorech. Nevylučuje se v části vymezené regulačními čarami osazení propojovacího objektu 
mezi sektory C, D a E při splnění předepsaných regulativů.  

Sektor I zahrnuje parcelu č. 21 s objektem tělocvičny č. p. 835. Původní tělocvična 
z druhé poloviny 19. století je samostatně stojící dvoupodlažní objekt, krytý valbovou střechou. 
RP předpokládá její zachování a přebudování na funkce, které by vhodně doplnily chybějící 
služby v objektech v navazující části ulice Kolmá.  

Na parcele č. 22 v sektoru označeném H se navrhuje doplnění novostavby, respektující 
uliční čáru sousední tělocvičny. Zastřešení objektů  H se navrhuje sedlovými střechami 
s hřebeny rovnoběžnými s ulicí a výškově stupňovanými dle sklonu ulice. Jsou předepsány 
maximální výšky hlavní římsy a hřebene i stupňování. 

V sektoru P se předpokládá větší provázání s parkem Jeana de Carro. Navrhuje se zde 
vyšší procento ozelenění a omezené procento zastavění.  Uvažuje se především doplnění 
pavilónového objektu, kolonády, drobných architektonických a sochařských solitérů, případně 
vodních atrakcí.  

RP umožňuje propojení objektů v jednotlivých sektorech do většího celku, ať už 
propojením podzemních či nadzemních podlaží.  Závazné jsou stanovené uliční čáry a výšková 
regulace, regulace míry zastavění a ozelenění pozemku. Takto navrhované uspořádání 
umožňuje vysokou variabilitu výsledného hmotového a provozního řešení budoucích objektů.  

Rozčlenění území na sektory rovněž umožňuje případnou etapizaci stavebních prací, 
pořadí si určí investor zástavby.“ 

 

40. V písm. b) se doplňuje kapitola „b.6) REGULAČNÍ  ZÁSADY  A  PRVKY“ ve znění: 
  „Závazné regulační prvky jsou vyznačeny v grafické části RP v Hlavním výkrese. 

Pro nově navrhované objekty jsou regulativy odvozeny z okolní stávající zástavby s přihlédnutím 
k typickým prvkům a struktuře (např. výšková různorodost apod.). 
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  Z důvodu prostorové složitosti bylo řešené území rozděleno do sektorů, pro které jsou 
stanoveny podrobněji regulační prvky. Hranice sektorů jsou závazné pro stanovení výškových 
regulativů i regulace míry zastavění a ozelenění pozemku. Objekty mohou plošně přerůstat 
přes hranice sektorů při splnění regulačních podmínek jednotlivých dotčených sektorů.  

   

  Jsou stanoveny možnosti pěšího propojení přes ŘÚ, které jsou závazné. 
 

 Předmětem regulace je: 

 situování staveb – stavební a regulační čáry 

 míra zastavění pozemku, procento ozelenění 

 výšková a prostorová regulace 

 způsob zastřešení 
  
Regulace situování staveb 

   

  Je stanovena stavebními a regulačními čarami. 
 

  Stavební čáry určují u navrhovaných objektů závazné umístění stavby v úrovni přilehlé 
komunikace. V případě RP se u navrhovaných objektů určuje povinnost zachovat uliční čáru 
v ulici Na Vyhlídce a v ulici Kolmá.  
   

  Regulační čáry vymezují plochy, v jejichž rámci lze umisťovat nové stavby, stavby 
mohou mít odstup od regulační čáry. Regulační čáry jsou nepřekročitelné zástavbou. 

  
Regulace míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku 
   

  Míra zastavění pozemku je vyjádřena v procentech. Je stanovena pro jednotlivé sektory 
samostatně s ohledem na polohu a charakter navrhované zástavby. V souladu s původním RP 
je v některých sektorech určeno podrobnější výškové zónování, kdy je stanoveno procento 
zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu pro daný sektor. Takto navrhované 
uspořádání umožňuje například podzemní propojení garážovacích podlaží objektů v různých 
sektorech při zachování odstupů a průchodů mezi objekty v nadzemních částech.  
  Pro většinu sektorů je předepsáno procento ozelenění pozemku. Do této plochy je 
započítána pouze zeleň na rostlém terénu, nikoliv ozeleněné střechy a fasády, jak tomu bylo 
v původním řešení RP.  
  V případě plochých střech je ozeleněná střecha preferovanou variantou. 
 

 
 
Výšková a prostorová regulace 

   

  Základní výšková regulace je nově stanovená max. výškou hlavní římsy a max. výškou 
hřebene od určeného referenčního bodu. Tento způsob výškové regulace je v souladu 
s metodikou Územní studie prostorových regulativů pro historickou část města Karlovy Vary.   
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  V některých sektorech byly doplněny upřesňující regulativy pro potřeby prostorové 
regulace zástavby, např. šířkové rozdělení sektorů s rozdílnými výškami zástavby. Dále jsou 
stanovena procenta zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu, která umožňují 
rozdílné řešení podzemních a nadzemních částí objektů pro naplnění požadavků na dopravu 
v klidu v podzemních garážích a zároveň přiměřenou hmotovou strukturu nadzemních objektů.  

  
 Regulace způsobu zastřešení 

  

 U nově navrhovaných hlavních objektů jsou vyznačeny závazné způsoby zastřešení: 
S - sedlová střecha a její varianty, min. sklon 33°, nepovoluje se mansardová střecha 
SPLZ - bez regulace - sedlová střecha a její varianty, plochá střecha ozeleněná, s terasou,    

nepovoluje se mansardová střecha 
 

Výše uvedené regulativy pro zástavbu jsou maximálně přípustné, objem zástavby jimi 
stanovený není nutné naplnit.  

 
Regulace výšek a způsobu zastřešení 
 

  
 

Pro podzemní části jednotlivých sektorů budou výškové a prostorové regulativy vycházet 
ze závěrů podrobného hydrogeologického posudku řešeného území.“ 

 

41. V písm. c) se na začátku nadpisu kapitoly vkládá slovo „PODROBNÉ“  
 

42. V písm. c) se vkládá nový úvodní odstavec ve znění: „Platný regulační plán prověřil a navrhl 
možnosti dopravní obsluhy ŘÚ a zásobování energiemi. Změna č. 1/2016 RP nemění dopravní 
řešení platného regulačního plánu, ani nemění řešení technické infrastruktury.“ 

 

43. V písm. c) ve druhém odstavci se za slovo „výstavby“ vkládají slova „v sektorech C, D, E, F a P“, 
za slovo „infrastruktury“ se vkládají slova „, označeným jako sektor G“. Za slovo „Koridor“ se 
vkládá slovo „G“ a zrušují se slova „zajišťující obsluhu sektorů C, D, E, F a P,“ slovo „Návrh“ a 
zrušuje se věta „Na části p.p.č. 22 a 1411/1 se navrhuje umístění kanalizační stoky, a dále 
vodovodního řadu pro zásobování sektorů D a F.“ 
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44. V písm. c.1) se zrušuje úvodní věta „ŘÚ leží na východním okraji vnitřního lázeňského území, 
prakticky v jedné rovině s úrovní Vřídelní kolonády.“ 

 

45. V písm. c.1) v kapitole „Doprava v klidu“ se zrušují slova „, v současné době jsou ve dne i v noci 
veškeré ulice přeplněny parkujícími vozidly. Rovněž není možno chtít po vlastnících okolních 
stávajících domů, aby si řešili parkování sami, protože toto není z prostorových důvodů možné. 
Řešením je pouze výstavba centrální hromadné garáže tak, jak toto uvažuje územní plán např. 
ve vnitrobloku ulic Kolmá a Raisova.“. 

  

46. V písm. c.1) v kapitole „Doprava v klidu“ ve druhém odstavci se zrušuje slovo „bytovou“ a slova 
„s „přebytkem“ nabídky nad předpokládanými potřebami“.  

 

47. V písm. c.1) v kapitole „Doprava v klidu“ v poslední větě se za slova  „výstavbu je“ vkládají slova 
„v případě bytové výstavby“ a za slovo „1,5“ se vkládají slova „, v případě staveb občanské 
vybavenosti budou naplněny normové hodnoty.“ 

 

48. V písm. c.1) v kapitole „Hromadná doprava“ se zrušuje úvodní věta „ŘÚ nelze dopravně 
obsloužit pouze hromadnou dopravou a ani se toto do budoucnosti neočekává.“. Slova „před 
prodejnou v prostoru vyústění Hynaisovy ulice“ se nahrazují slovy „Na Vyhlídce“. 

 

49. V písm. c.1) v kapitole „Návrhový stav“ na konci druhého odstavce za slovem „zástavby“ se 
zrušuje věta „Vjede do „tunelu“ (vozovka bude projíždět ve spodní suterénní části) a dostane se 
k jednotlivým vjezdům do klasických pojížděných hromadných garáží (součást bytu), do nichž 
bude moci vjet přes dálkově ovládaná vrata.“ 

 

50. V písm. c.1) v kapitole „Cyklistická, pěší a ostatní doprava“ se úvodní věta „Nebudou rovněž 
speciálním požadavkem na řešení v tomto prostoru, protože řešená oblast není tranzitním 
koridorem mezi údolím řeky Teplé a ulici Na Vyhlídce.“ nahrazuje větou ve znění: „Cyklistická 
doprava se s ohledem na charakter ŘÚ neřeší.“ 

 

51. V písm. c.1) v kapitole „Cyklistická, pěší a ostatní doprava“ se zrušuje slovo „návrhu“. 

 

52. V písm. c.1) v kapitole „Stručný popis dopravního řešení“ se zrušuje úvodní věta „Konfigurace 
terénu je, z dopravního pohledu, nejzávažnějším problémem, ale zároveň i jednoznačnou 
předností řešeného území.“ 

 

53. V písm. c.1) v kapitole „Stručný popis dopravního řešení“ se zrušuje poslední odstavec, 
začínající slovy „Problém daného prostoru,.“ 

 

54. V písm. c.1) v kapitole „Zásahy do stávajících komunikací“ se stávající text nahrazuje textem 
ve znění: „Budou upravena místa napojení na stávající komunikace – stezka Jeana De Carro, a 
„spodní“ část ulice Na Vyhlídce (pod bývalou školkou).  

V ulici Kolmá budou chodníky ovlivněny vjezdy do garážovacích podlaží budovaných 
objektů A, B a H. Předpokládá se zachování stávajícího povrchu a spádového řešení ulice 
Kolmá, včetně chodníků u stávající zástavby.“ 

 

55. V písm. c.1) v kapitole „Návrhový stav“ v prvním odstavci se slova „je členěna do „hnízd“ vyšší 
zástavby, která jsou“ nahrazují slovy „může být propojena“ a slovo „propojena“ se nahrazuje 
slovy „, což umožní“ 

 

56. V písm. c.1) v kapitole „Návrhový stav“ v druhém odstavci se slovo „obyvatele“ nahrazuje slovem 
„uživatele“, za slovy „Jeana De Carro“ se zrušují slova „(tj. v blízkosti nedostavěné trasy lanovky 
na Tři kříže)“ a slova „Vjede do „tunelu“ (vozovka bude projíždět ve spodní suterénní části) 
a dostane se k jednotlivým vjezdům do klasických pojížděných hromadných garáží (součást 
bytu), do nichž bude moci vjet přes dálkově ovládaná vrata.“. 

 

57. V písm. c.1) v kapitole „Návrhový stav“ v druhém odstavci se za slovo „zástavby“ vkládají slova 
„, kde se dostane k jednotlivým vjezdům do klasických pojížděných hromadných garáží“. 
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58. V písm. c.1) v kapitole „Návrhový stav“ ve čtvrtém odstavci druhé větě se zrušují slova „domovní 
bytová“ a „s komerčními plochami“. 

 

59. V písm. c.1) v kapitole „Návrhový stav“ v posledním odstavci se za slovo „řešena“ vkládají slova 
„na pozemcích vlastníka,“  za slovo „E,“ se vkládají slova „F, příp. G“. 

 

60. V písm. c.1) v kapitole „Návrhový stav“ v poslední větě za slovem „navrhovanou“ se zrušuje 
slovo „bytovou“  a za slovo „1,5“ se vkládají slova „, v případě staveb občanské vybavenosti 
budou naplněny normové hodnoty bez redukčních koeficientů. Pro podzemní části jednotlivých 
sektorů budou výškové a prostorové regulativy vycházet ze závěrů podrobného 
hydrogeologického posudku řešeného území.“ 

 

61. V písm. c.1) v kapitole „Ochranná pásma“ za slovo „zdrojů“ se vkládají slova „lázeňského místa 
Karlovy Vary.“  A dále  „ŘÚ se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb 
(ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy) a dále v ochranném pásmu se zákazem laserových 
zařízení sektor B pro veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary“. 

 

62. V písm. c.1) v kapitole „Dopravní závady“ se zrušují slova „tak, jako byla provedena v Raisově 
ulici“ 

 

63. V písm. c.1) v kapitole „ Předpoklady budoucího řešení“ se zrušuje slovo „Návrh“  
 
64. V písm. c.1) v kapitole „ Předpoklady budoucího řešení“ na konci prvního odstavce se zrušují 

slova „(pro navrhovanou bytovou výstavbu je poměr bytů a parkovacích stání 1 : 1,5).“ 
 
65. V písm. „c.2) v úvodním odstavci se zrušují slova „V současné době probíhají projektové práce 

na rekonstrukci vodovodního řadu v blízkém okolí řešeného území, součástí projektu je řešení 
několika propojů v dané lokalitě a realizace nové čerpací stanice pitné vody.“ 

 
66. V písm. c.2) v kapitole „Potřeba voda“ se zrušují slova „Občanská vybavenost:  

100 lůžek x 350 l/lůžko/d   35,0  35,0   0,4 4,8 
Bytová výstavba: 85 BJ  … á 3,0 ob/b.j. =  255 obyvatel    kd = 1,35; kh = 2,0 

 255 ob. á 170 l/ob. x 1/0,9 =     48,2            65,0       0,7        2,0“,      

slovo „součet“ se nahrazuje slovem „Celkem“. 
 
67. V písm. c.3) v úvodním odstavci se zrušují slova „která prošla v nedávné době rekonstrukcí“ a 

slova „Vyskytují se zde různé tvary profilů (vejčité s atypickými rozměry, kruhové, obdélníkové), 
střídají se materiály (beton, kamenina, zděné stoky). Postupně s výstavbou  města byla 
kanalizační síť rozšiřována.“ Za slovo „stáří“ se vkládají slova „a profilu“. 

 

68. V písm. c.3) se nadpis kapitoly „Kolmá ulice“ nahrazuje slovem „Návrh“  
 
69. V písm. c.3) ve druhém odstavci se za slova „klesající ulici“ vkládá slovo „Kolmá“  
 
70. V písm. c.3) se zrušují stávající kapitoly s názvem „Ulice Na Vyhlídce a stezka Jeana de Carro“ 

a "Nové trasy v ulici Na Vyhlídce a v přilehlém okolí“ a „Kanalizační přípojky“.  
 

71. V písm. c.3) se zrušuje stávající název kapitoly „Revizní šachty“.. Ve stávající kapitole „Revizní 
šachty“.se slova „Šachty budou provedeny jako“ nahrazují slovem „ve“, slovo „vodotěsné“ se 
nahrazuje slovy „vodotěsném provedení“. 

 

72. V písm. „c.3) na konci se doplňuje věta ve znění: „Kanalizace kapacitně vyhoví i pro nově 
navrhovanou výstavbu.“ 

 
73. V písm. c.3) na konci se doplňuje kapitola „Hospodaření s dešťovou vodou“ ve znění: „Dešťová 

voda bude zasakována na pozemku, resp. zadržována k druhotnému užívání.“  
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74. V písm. c.4) v kapitole „Kabelový rozvod VN“ se vkládají slova „Od návrhu původního RP došlo 
ke zvýšení napětí v distribučním kabelovém rozvodu VN z 10 kV na 22 kV. Tím došlo 
ke zdvojnásobení přenosové kapacity.“  

 

75. V písm. c.4) v kapitole „Kabelový rozvod VN“ se zrušují slova „10 kV“  
 

76. V písm. c.4) v kapitole „Bilance el. příkonu“ se na úvod doplňují slova „Bilance uvedené 
v původním RP se zásadně nezměnily“ 

 

77. V písm. c.4) v kapitole „Bilance el. příkonu“ se stávající text ve znění: 
„U bytových domů, se uvažuje se stupněm elektrizace:  
  „A“, tj. max. soudobý příkon   7kW   50% bytů 
  „B“, tj. Max. Soudobý příkon 11kW   50% bytů 
Bytové objekty : A, B, C, D, E, F (Celkem počet bytů :  85 ks) 
43 b.j. x 7,0kW = 301kW  x soudobost 0,31       =  soudobý odběr    94,0 kW 
42 b.j. x 11,0kW = 462kW  x soudobost 0,31   =  soudobý odběr  144,0 kW 
Celkem požadovaný příkon pro bytové objekty :       soudobý odběr   238,0 kW 
Blok H + I  : občanská vybavenost a hotelový provoz  
Instalovaný příkon :  405 kW x soudobost 0,81   =  soudobý odběr   328,0 kW 
Celkem soudobý odběr el. energie                                                 566 kW 
Soudobost odběru mezi bloky  0,8                x 0,8  
Celkem předpokládaný odběr el. energie            453 kW“ 
 
nahrazuje textem ve znění: 
„Bilance uvedené v původním RP se zásadně nezměnily.  
Objekty A, B, C, D, E, F a P: 
Instalovaný příkon :  763 kW x soudobost 0,81   =  soudobý odběr  618 kW 
Objekty H + I: 
Instalovaný příkon :  405 kW x soudobost 0,81   =  soudobý odběr  328,0 kW 
 

Celkem soudobý odběr el. energie:                                 1 184 kW 
Soudobost odběru mezi bloky       x 0,8  
Celkem předpokládaný soudobý odběr el. energie  947 kW 

 

78. V písm. c.4) v kapitole „Způsob zabezpečení dodávky el. energie“ se za slovem „energií,“ zrušují 
slova „.a to včetně zamýšlené výstavby ve vnitrobloku ulic Kolmá a Raisova,“  

 

79. V písm. c.4) v kapitole „Způsob zabezpečení dodávky el. energie“ se slovo „tři“ nahrazuje 
slovem „dvě“. 

 

80. V písm. c.4) ve stávajícím názvu kapitoly „Bytové objekty : A, B, C, D, E, F“ se zrušuje slovo 
„Bytové“. 

 

81. V písm. c.4) v kapitole „Objekty : A, B, C, D, E, F“ v pododstavci a) se slovo „10“ nahrazuje 
slovem „22“, slovo „10-AXEKVCEY“ se nahrazuje slovem „22-AXEKVCEY“ a slovo „250“ se 
nahrazuje slovem „630“. 

 

82. V písm. c.4) se stávající název kapitoly „Blok H + I : občanská vybavenost a hotelový provoz“ 
nahrazuje slovy „Objekty H + I“. 

 

83. V písm. c.4) v kapitole „Objekty H + I“ v pododstavci a) se slova „10“ nahrazuje slovem „22“ a 
slovo „10-AXEKVCEY“ se nahrazuje slovem „22-AXEKVCEY“. 

 

84. V písm. c.4) se zrušuje kapitola „Vnitroblok ulic Kolmá a Raisova (není součástí ŘÚ)“  
 

85. V písm. c.5) se zrušuje kapitola „Bilance - Počet bytů“. 
 

86. V písm. c.7) ve třetím odstavci  za slova „SR 52/3/04/00“ se vkládají slova „KVJU255“. 
 
87. V písm. c.7) se poslední odstavec ve znění: „Kapacita stávající telekomunikační sítě je 1,5 až 2 

páry na bytovou jednotku, což v síti dává značné rezervy pro napojení řešené lokality. 
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 Pokud se bude dodržovat zásada atrakčních obvodů, musela by být přípojka realizována 
až z TR 3. V opačném případě je možné řešenou lokalitu napojit na stávající SR 04 a 02.“ 
nahrazuje textem ve znění: 

„Mezi TR3 a TR6 (vila Hoffmann) se jedna stávající HDPE trubka 40/33 mm vystrojí 
svazkem MT 10x7/5,5 nebo 3x10/8+4x7/5,5mm (kapacita pro 10MT 7/5,5mm je 10x optický 
kabel 24vl=240vl. a pro 3xMT10/8 je 3x optický kabel 48vl = 144vl + 4xMT7/5,5 je 4x optický 
kabel 24vl = 96vl. což je též 240vl.) Napojení jednotlivých objektů bude zásadně pomocí 
optických mikrokabelů, instalovaných do MT (mikrotrubiček). Napojení bude střídavě jednou 
z TR3 a jednou z TR6 tak, aby se využila trubka HDPE 40/33,  vystrojená MT z obou stran. 
 Pro objekty mimo hlavní trasu s HDPE trubkou vystrojenou svazkem MT se využijí 
stávající vrapované trubky 40/32, do kterých se budou instalovat silnostěnné HDPE trubky 
10/5,5mm. Podle průřezu MT budou instalovány optické kabely, do MT 7/5,5mm 24 vláknové 
kabely a do 10/8mm 48 vláknové kabely.“ 

 
88. V písm. c.7) v kapitole „Napojení jednotlivých objektů“ se stávající text zrušuje a nahrazuje 

textem ve znění: 
Napojení jednotlivých objektů se provede 6-ti nebo 12-ti vláknovými kabely, které 

se napojí v optických rozdělovacích spojkách na příchozí 24 nebo 48 vl. optické kabely. 
Pro ukončení optických kabelů budou v objektech osazené centrální datové rozvaděče, 
do kterých budou stažené vnitřní rozvody. Vnitřní rozvody budou v objektech provedené 
systémem FTTH, instalací jednoho, dvou i více vláken pro každého zákazníka, s tím, že byty 
mohou být napojené přes optické splittery, které budou součástí centrálních rozvaděčů. 
Lázeňské či jiné provozy budou mít optická vlákna přímé, napojené z TR3 nebo TR6. 
 Kapacita stávající telekomunikační sítě je dostatečná i pro navrhovanou zástavbu.“ 

 
89. V písm. c.8) za slovo „výbojkovými“ se vkládají slova „, resp. LED“.  
 
90. V písm. c.8) se slovo „25“ nahrazuje slovem „10“ a slovo „3,0“ se nahrazuje slovem „1,5“. 
 
91. V písm. d) se na počátek názvu vkládá slovo „PODROBNÉ“  

 
92. V písm. d) se stávající text zrušuje a nahrazuje textem ve znění: 

„Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území jsou určeny již umístěním ŘÚ 
ve stávajících ochranných pásmech a chráněných územích. Historické centrum města Karlovy 
Vary, včetně ŘÚ, je od 1. 1. 2018 součástí vyhlášené městské památkové rezervace a současně 
je nominováno v rámci nominace „Významné lázně Evropy“ k zápisu na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Základní funkční využití pozemků je stanoveno platným územním plánem Města Karlovy 
Vary, kdy ŘÚ je zařazeno jako smíšené území lázeňství ( SL ). 

  Pro nově navrhované objekty jsou regulativy odvozeny z okolní stávající zástavby 
s přihlédnutím k typickým prvkům a struktuře (např. výšková různorodost apod.). 

  

  Závazné regulační prvky jsou vyznačeny v grafické části návrhu RP v Hlavním výkrese a 
popsány v kapitole b. 6) Regulační zásady a prvky.“ 

 
93. V písm. e) se na počátek názvu vkládá slovo „PODROBNÉ“  

 
94. V písm. e) v úvodním odstavci se zrušují slova „návrhu“, „Funkční“, „návrhu“, a „H 

a v regulačním výkrese U.3“. Písmeno „h“ na počátku slova „hlavním“ se mění na „H“. 
 
95. V písm. e) se zrušuje kapitola „e 1) OBYVATELSTVO“. 
 
96. V písm. e) se slova „e.2), e.3)“ nahrazují slovy „e.1), e.2)“. 
 
97. V písm. e) v kapitole „ZELEŇ“ ve třetím odstavci se slova „rozšířením parku“ nahrazují  slovy 

„vyšším podílem ozeleněných ploch v sektorech bezprostředně navazujících na park“.  
 
98. V písm. e) v kapitole „ZELEŇ“ ve třetím odstavci za slovy „Jeana de Carro“ se zrušují slova 

„do areálu zahradnictví, směrem k navrhované zástavbě se navrhuje změna anglického 
charakteru parku na park exaktně tvarovaný (např. růžová zahrada apod.). Na optické zakončení 
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parku směrem k zadním traktům zástavby ulice Na Vyhlídce a příjezdové komunikaci do areálu 
se navrhuje doplnění liniové zeleně.“. 

 

99. V písm. e) v kapitole „ZELEŇ“ v poslední větě za slovo „B“ se vkládá slovo „,H“. 
 

100. V písm. e) v kapitole „Vodohospodářské hledisko“ za slova „v Karlových Varech“ se vkládají 
slova „,Dešťová voda bude zasakována na pozemku, resp. zadržována k druhotnému užívání.“ 

 

101. V písm. f) se na konec názvu vkládají slova „A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU“  
 

102. V písm. f) na konec se vkládá nový odstavec ve znění: 
„Z hlediska požární ochrany je v RP řešeno splnění požadavků na parametry 

přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle jejich charakteru požárního 
zabezpečení, vyplývajícího z požadavků vyhlášky 268/2011 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, a norem o požární bezpečnosti staveb - ČSN 730802, ČSN 730833 a 
ČSN 730873. Je zajištěno potřebné množství požární vody, na stávajících či nových rozvodech 
vody jsou vysazeny požární hydranty. 

Detailní požárně bezpečnostní řešení jednotlivých objektů bude součástí navazujících 
projektových dokumentací.“. 

 

103. V písm. g) se zrušuje odstavec ve znění: 
 „V bezprostřední blízkosti jsou v ÚPm KV vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby: 

B. doprava  
- obnova lanové dráhy Vřídelní ulice – Na Vyhlídce 

  - podzemní garáže VLU Na Vyhlídce 
C. technické vybavení  

- zásobní řady pro htp Drahovic a pro ulici Na Vyhlídce 
  - trafostanice obytná lokalita Na Vyhlídce 
  - středotlaký plynovod pro obytnou lokalitu Na Vyhlídce“ 
 

104. V písm. g) mezi slova „obyvatelstva“ a „dle zákona č.239/2000 Sb.“ se vkládají slova „dle 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, nebo“ a za slova  
„dle zákona č.239/2000 Sb.“ se vkládají slova „, o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů:“. 

 

105. V písm. g) v pododrážce b) za slovo „stálého“ se vkládají slova „a improvizovaného“ a na konci 
se zrušuje slovo „CO“. 

 

106. V písm. g) v pododrážce d) se slovo „CO“ nahrazuje slovy „civilní ochrany“ 
 

107. V písm. g) v pododrážce e) se stávající text nahrazuje slovy „v ŘÚ nebude zajišťováno 
zdravotnické zabezpečení obyvatelstva“, stávající text „v ŘÚ nejsou a nebudou skladovány 
nebezpečné látky“ je nově označen pododrážkou f) 

 

108. V písm. g) se pododrážky „f), g), h)“ nahrazují slovy „g), h), k)“ 
 

109. V písm. g) se vkládá pododrážka j) ve znění „v ŘÚ není požadavek na zřízení humanitární 
základny“. 

 

110. V písm. h) v názvu se slova „VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO ASANACI“ 
nahrazují slovy „VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ“, za slovo „PRÁVO“ se vkládají slova 
„, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH 
ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 
§ 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA“. 

 

111. V písm. i) se zrušují slova „Dělení p.p.č. 1411/1 na sektory A, B, C, D, E, F a P a jejich 

regulace“. 
 

112. V písm. j) se číslo „21“ nahrazuje číslem „18“, číslo „9“ se nahrazuje číslem „3“, číslo „25“ se 
nahrazuje číslem „14“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „10“ 

 

116. Zrušuje se text pod písm. k),  písm. lk),  písm. m),  písm. n),  písm. o),  písm. p),  písm. q),  písm. 
r),  písm. s). 


