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Část A – vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP-SEA

Úvod
Vypracování části A „Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Karlovy Vary na
životní prostředí – SEA“ (dále jen “vyhodnocení“) ve smyslu ustanovení § 10i
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů je součástí dokumentace „Vyhodnocení vlivů Návrhu
Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území“, která byla zadána
Městem Karlovy Vary (pořizovatelem je Magistrát města Karlovy Vary, Odbor
rozvoje a urbanismu, úřad územního plánování) AF-CITYPLAN, část A musí
zpracovat oprávněná osoba podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Pro tuto fázi
pořízení územního plánu je doplněna pouze tato část vyhodnocení, tedy
Vyhodnocení SEA.
Zadání nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Karlovy Vary
dne 6. září 2011. Schválené Zadání ÚPKV bylo předáno zpracovateli územního
plánu firmě AF-CITYPLAN, s.r.o. Po odevzdání konceptu územního plánu bylo
svoláno jeho veřejné projednání, které bylo opět oznámeno veřejnou vyhláškou a
svoláno na den 6.12.2012 do Lidového domu ve Staré Roli. Po dokončení všech
projednání byl vypracován pokyn pro zpracování návrhu územního plánu, který byl
schválen den 23.5.2015. V roce 2016 byl vypracován Návrh ÚPKV a pro tento
Návrh bylo aktualizováno „Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Karlovy
Vary na životní prostředí – SEA“ a „Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu na
udržitelný rozvoj území“(2017). Pro Vyhodnocení byly použity především územně
analytické podklady z roku 2014, dále pak data Návrhu ÚP 2016. I přes to, že bylo
aktualizované / doplnění vyhodnocení zpracováno v roce 2017, nebyla použita
data ÚAP 2016 a to z důvodu, aby podkladová data Návrhu ÚP 2016 a
vyhodnocení byla shodná.
U některých ploch v Návrhu ÚPKV došlo k aktualizaci jejich názvů oproti
Konceptu. Ve Vyhodnocení byly tyto změny zohledněny a byly popsány blíže ve
„změnových tabulkách“ pro hodnocení vlivů, na jejímž základě bylo určeno, které
plochy budou dále „dovyhodnoceny“ jako nové nebo s takovou změnou oproti
konceptu, která by mohla mít odlišný vliv na sledované složky životního prostředí,
nežli plocha hodnocena v SEA Konceptu 2012. Hodnoceny byly především plochy
jiné, anebo plochy se silně změněnou urbanistickou koncepcí, případně byl pro
orientaci dodán nový výřez z map současného invariantního návrhu.
K Návrhu ÚP 2016 proběhlo společné jednání 31.05.2016, k němuž byla
vydána
stanoviska
a
vyjádření,
jež
byla
vzata
v úvahu
při
„aktualizaci“ Vyhodnocení URÚ, SEA a NATURA2000. Ve stanovené lhůtě byly
pořizovateli doručena stanoviska, požadavky, podněty a připomínky, které byly
pořizovatelem a zpracovatelským týmem vyhodnoceny a v březnu 2018 byly tak
vydány Pokyny pro dopracování Návrhu ÚP pro veřejné projednání.
Na základě Pokynů 2018 bylo mnoho ploch zrušeno, redukováno (zmenšeno)
a několik ploch upraveno, změněno a velmi málo ploch bylo přidáno nově. Dané
změny byly vyhodnoceny vzhledem k závažnosti dopadu na jednotlivé složky
životního prostředí a v následující kapitole jsou zhodnoceny.
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Část A – vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP-SEA

1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K
CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA
VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
2. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM
ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYL
UPLATNĚN návrh ÚP MĚSTA Karlovy Vary
3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM návrhu ÚP MĚSTA karlovy vary VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
4. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM NÁVRHU ÚP MĚSTA KARLOVY VARY
VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI
Úvodní kapitoly 1 – 4 nebyly pro doplnění SEA aktualizovány, a to z důvodu
doposouzení pouze několika vybraných ploch. Toto doplnění posouzení SEA bylo
zpracováno nad datovou základnou ÚAP 2016, shodně s Návrhem ÚP pro veřejné
projednání 2018 předkládaného spolu s tímto vyhodnocením.
Charakteristika a problémy životního prostředí zůstávají obdobné jako ve
Vyhodnocení SEA – doplnění 2016.
5. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NÁVRHU
ÚP MĚSTA KARLOVY VARY, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH
A
DLOUHODOBÝCH,
TRVALÝCH
A
PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH
Jak bylo řečeno výše, na základě Pokynů 2018 byl Návrh ÚP upraven a bylo
vyhodnoceno, zda a jaké plochy musí být doposouzeny. Za nové plochy lze
považovat pouze několik ploch, z nichž bylo vyhodnoceno pouze 5 k posouzení –
viz. tabulka níže. Několik ploch zeleně (ZP, NP, VZ) bylo změněno v důsledku
úpravy dopravních ploch, což je hodnoceno jako nepodstatné; obdobně i několik
dalších návazných ploch bydlení (BV, BI – nepatrné úpravy Z16-BV-sr, Z08-BI-sr,
P01-BV-sr).

Tabulka 1 „nové“ plochy v Návrhu 2018 oproti Návrhu 2016 na základě Pokynů 2018

INDEX_NP

Podstata změny/vzniku

P17-DS-kv

nová plocha přestavby

P17-BH-rb

nová plocha přestavby

P18-DS-rb

nová plocha přestavby
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Poznámka k SEA
současný stav smíšené obytné území, návrh na
DS – parkovací dům pro okolní zástavbu, je
podmíněno zpracování ÚS; je nutné posoudit
stav plochy smíšené výrobní, současný stav lze
charakterizovat jako plocha brownfield, vzhledem
k ŽP je předpoklad zlepšení stavu, dále je plocha
podmíněna zpracováním ÚS, není nutné
posoudit
současný stav jsou plochy rekreace (převažující
území je zeleň) navazující na další plochy
rekreace, plocha DS –– plocha pro parkoviště
pro stávající aquapark; je nutné posoudit
URÚ
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plocha D6 rozšířena na úroveň OP dle ZÚR KK a
je zobrazena jako spojitá plocha; bylo
vyhodnoceno, že ji není nutné posoudit a to
z důvodu , že koridor byl posouzen dříve
v Konceptu a Návrhu 2016 a koridor jako takový
Z03-DS-D6
nově na šířku OP dle ZÚR
je součástí platných ZÚR KK, které prošly rovněž
posouzením URÚ/SEA/NATURA
Z05-DSx-D6
tunelový úsek v ploše Z03-DSViz výše posouzeno v Konceptu 2012, pro Návrh
D6
2018 vedeno jako tunelový úsek
Z06-DSx-D6
Přeložka byla hodnocena již v Konceptu 2012,
Z04-DS-II/220 Převzatý záměr ze ZÚR
dovyhodnocena (komentována) v doplnění I.
SEA2017 pro Návrh ÚP 2016
Rozšíření zcela minimální, nepodstatné pro nové
Z10-DL-ov
zvětšeno na jihu
posouzení (VPS VD29), posouzeno v Konceptu
2012
Změna funkce z VS na VD je považována za
nová plocha; vznikla oddělením
nepodstatnou, dále byla plocha převzatá jako
Z11-VD-ts
od plochy Z09-VS-ts
změna schválená změna ÚP, není nutné
posoudit
V současnosti již plocha částečně dopravní,
plocha pro zkapacitnění stávající křižovatky I/20
Z12-DS-ts
nová plocha
x D6 x komerční zóna; není nutné posoudit,
nepodstatná změna
zcela nová plocha, současný stav soukromá
Z13-OM-kv
nová plocha
zeleň navazující přímo na vložené biocentrum
nadregionálního biokoridoru, je nutné posoudit
bylo již hodnoceno jako součást DS plochy, není
Z14-DS-sl
odřezek z původní Z02-DS-II/220
potřeba doplnění vyhodnocení
zcela nová plocha, současný stav – plochy
Z20-VS-dv
nová plocha
zeleně-přírodní (ZP), je nutné posoudit
zcela nová plocha, současný stav – plochy
Z22-SM-dv
nová plocha
zeleně-přírodní (ZP), je nutné posoudit
plocha byla posouzena v Konceptu ÚP jako
Z24-DL-ov
nová plocha
plocha Z09-DL-ov
současný stav plocha přírodní (NP), jedná se o
velmi nepatrné rozšíření stávající BI směrem
Z25-BI-ov
nová plocha
k lesu, podmínka využití – zásah do OP lesa
(požadavek/podmínky příslušného orgánu)
Současný plochy NS (smíšené nezastavěné),
Z26-VS-sr
nová plocha
plochy NZ (zemědělské), plocha navazuje na
plochy VS z jihu a severu – je nutné posoudit
změna funkčního využití z VS na VD
Z09-VD-dv
změna využití z Z09-VS-dv
vyhodnocena jako nepodstatná změna, není
nutné vyhodnotit
Z01-DS-D6
Z02-DS-D6

nově na šířku OP dle ZÚR
nově na šířku OP dle ZÚR

Označení
Rozloha
popis
plochy
v
[ha]
návrhu
Plocha dopravy podmíněna zpracováním územní studie ÚS48. Současný
P17-DS-kv 0,3558 stav smíšené obytné území – lázeňské (SL), ve skutečném stavu se jedná
téměř o plochu brownfieldu, využívaná pro garážová stání; dopravní plocha
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je určena pro výstavbu parkovacího domu pro okolní obytnou výstavbu – okolí
je obklopeno obytnou (BH,BI) a smíšenou obytnou zástavbou. Pro plochu
přestavby nejsou stanoveny specifické podmínky, rozsah stavebních zásahů
je nutné posoudit individuálně s přihlédnutím k okolní zástavbě. Limity
v ploše:
III.zóna CHKO Slavkovský les; OP přírodních léčivých zdrojů pásmo I.B;
vnitřní území lázeňského místa; BPEJ V.třída ochrany; městská památková
zóna; ÚAN II; OP letiště – výškové omezení staveb; izofona 30dB, 40dB;
oblast kraj.rázu – střední a dolní tok Teplé +údolí Ohře
Plocha je akceptovatelná, nepředpokládají se významné negativní vlivy.

Z13-OM-kv

0,4101

Vyhodnocení

vlivů

plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední, podmíněno
zpracováním územní studie ÚS47; podmínkou funkčního využití je mimo jiné,
že řešením ani provozem nedojde ve vymezené ploše k negativnímu
ovlivnění hlavního využití nebo negativnímu dopadu na sousední plochy nad
míru přiměřenou poměrům. Pro ÚS jsou stanoveny specifické podmínky:
1a
prioritní ochrana navazujících ploch lesa
1b
maximální výška zastavění: 2 nadzemní podlaží + podkroví
1c
maximální procento zastavění: 60
1d
minimální procento ozelenění: 30
1e
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
současný stav je soukromá zeleň (ZS) navazující přímo na vložené
biocentrum nadregionálního biokoridoru.
Křížení/střety s limity území: na přelomu II. a III.zóny CHKO Slavkovský les;
OP přírodních léčivých zdrojů pásmo I.B; vnitřní území lázeňského místa; OP
lesa, hraničí s lesy zvláštního určení; část bez BPEJ, část BPEJ IV.třída
ochrany; městská památková rezervace; OP letiště – výškové omezení
staveb; skrze plochu vede závěsné el.vedení a kabelové podzemní vedení
el.sítě VN, telekomunikační vedení; oblast kraj.rázu – střední a dolní tok Teplé
+údolí Ohře
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Část A – vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP-SEA

P18-DS-rb

Zóny CHKO (oranžová sytá – II-zóny směr východ, světlá – III.zóna)
Plochy dopravní infrastruktury – silniční; plocha pro parkoviště navazující na
rekreační areál Rolava, bez stanovení specifických podmínek. Současný stav
– plochy pro hromadnou rekreaci RH (převažující území je zeleň) navazující
na další plochy rekreace, obytné území a plochy občanského vybavení.
Území se nachází na poddolovaném území Sedlec (kaolin, hnědé uhlí); OP
0,4823 přírodních léčivých zdrojů pásmo II.A; statut lázeňského místa; nachází se u
hranice území zvláštní povodně pod vodním dílem (Stanovice, Jesenice) –
související záplavové území pro vodní tok Rolavy; BPEJ III.třída ochrany; OP
letiště – výškové omezení staveb; podél hranice plochy vede vodovod,
el.osvětlení, el.síť VN bez izolace skrze plochu ze stanice na hranici pozemku
(včetně OP),
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Z20-VS-dv

0,2974

Vyhodnocení

vlivů

Plochy smíšené výrobní VS. Plocha je určena pro umístění areálů nerušící
výroby a služeb. Plocha bude připojena na ulici Chebskou. Zástavba plochy
musí ponechat v ulici Loketské veřejný prostor min, šířky 8 m; specifické
podmínky plochy:
1a
maximální výška zastavění: 12 m
1b
maximální procento zastavění: 40
1c
minimální procento ozelenění: 40
1d
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
Současný stav – plochy zeleně-přírodní (ZP), plocha samotná ani přímo
sousední nejsou součástí ÚSES, avšak na sousedním katastru blízce
navazuje lokální biocentrum v kú Jenišov (dle ÚAP, nikoli v rámci
aktualizovaných dat ÚSES). Plocha se nachází na poddolovaném území
Tašovice (hnědé uhlí); OP přírodních léčivých zdrojů pásmo II.B; statut
lázeňského místa; nachází se u hranice území zvláštní povodně pod vodním
dílem (Horka, Jesenice, Skalka) – související záplavové území pro vodní tok
Chodovský potok; BPEJ III.třída ochrany; plocha se nachází v OP
průmyslové a zemědělské výroby – zde je podmínkou, že se v op nesmí
projevit negativní účinky a vlivy s užíváním a provozováním nových staveb
(kumulace, synergie vlivu); OP letiště – výškové omezení staveb; izofona
30dB, 40dB; podél hranice plochy – komunikaci vede vodovod, skrze plochu
vede plynovod VVTL a VTL včetně ochranného a bezpečnostního pásma
(RWE) i el.vedení VN, jež je napojeno na el.stanici na hranici pozemku
(včetně OP)

konceptu

ÚP

na

URÚ
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Výřez z koordinačního výkresu

Z22-SM-dv

0,9383

Vyhodnocení

vlivů

ortofotomapa
Plochy smíšené obytné – městské (SM). Plocha je určena k vyplnění
nezastavěného území mezi ul. Chebská a plochou zeleně smíšenou
městskou zástavbou s preferencí bydlení. Dopravní napojení plochy bude
navrženo na příjezdovou komunikaci do obchodní zóny.
1 specifické podmínky plochy:
konceptu

ÚP

na

URÚ
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1a maximální výška zastavění: 12 m
1b maximální procento zastavění: 40
1c minimální procento ozelenění: 40
1d návrh zástavby plochy musí zohlednit polohu lokálního biocentra
1e dopravní napojení zástavby nebude řešeno přímým napojením na ulici
Chebská. Dopravní napojení musí být řešeno z obslužné komunikace, která
v současném stavu propojuje komerční aktivity s ulicí Chebská
Současný stav – plochy zeleně-přírodní (ZP), plocha je součástí
aktualizovaného ÚSES, a to funkčním lokálním biocentrem KV022 Dvory.
Plocha se nachází na poddolovaném území Tašovice (hnědé uhlí); OP
přírodních léčivých zdrojů pásmo II.A; statut lázeňského místa; nachází se u
hranice území zvláštní povodně pod vodním dílem (Horka, Jesenice, Skalka)
– související záplavové území pro vodní tok Chodovský potok, plocha se
nachází přímo v záplavovém území pro Q100, Q20, Q5 a na hranici aktivní
zóny záplavového území, oblast je dále kategorizována jako oblast
zvýšeného povodňového ohrožení – část jako kategorie 4, část kategorie 3;
BPEJ V.třída ochrany; plocha se nachází v OP průmyslové a zemědělské
výroby – zde je podmínkou, že se v op nesmí projevit negativní účinky a vlivy
s užíváním a provozováním nových staveb (kumulace, synergie vlivu); OP
výrobního zařízení; OP letiště – výškové omezení staveb; izofona 35dB/noc,
45dB/den; v současnosti je zde platné OP komunikací I.třídy a dálnic;
v blízkosti plochy (cca 112m od hranice) se nachází OP železniční dráhy
mezinárodní a celostátní; podél hranice plochy vede vodovod a kanalizace,
osvětlení, plynovod, telekomunikační vedení.
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Z26-VS-sr

1,5206

Vyhodnocení

vlivů

Plochy smíšené výrobní (VS). Plocha je určena pro umístění areálů nerušící
výroby a služeb s připojením na ulici Jabloňovou. Charakter resp. provozní
podmínky zástavby musí respektovat standard navazující plochy smíšené
obytné – městské z hlediska dodržení hygienických limitů. Optimálním
řešením je prostorová, provozní a funkční koordinace s navazujícími
plochami P04-VS-sr a Z07-VS-rs
1 specifické podmínky plochy:
1a
maximální výška zastavění: 12 m
1b
maximální procento zastavění: 40
1c
minimální procento ozelenění: 40
1d
navržena bude oddílná kanalizace
1e
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
Současný plochy NS (smíšené nezastavěné), plochy NZ (zemědělské),
plocha navazuje na plochy stávající i návrhové VS z jihu a severu.
Plocha se nachází na poddolovaném území Čankov (kaolin, hnědé uhlí); OP
přírodních léčivých zdrojů pásmo II.A; statut lázeňského místa;
nachází se v přispívající ploše – přívalové srážky (kat_riz střední, Kat. NG,
Kat Neb B, kat Zran B); BPEJ IV.třída ochrany; OP letiště – výškové omezení
staveb;
podél hranice plochy – komunikaci vede vodovod, kanalizace; podél plochy
vede el.vedení VN a NN, jež je napojeno na el.stanici na hranici pozemku
(včetně OP).
Dříve nebyla plocha navržena, byla přiřazena k současnému stavu VS a
v okolí navrženy plochy VS, návrh odpovídá koncepci umisťování ploch
výroby na hranici území mimo obytnou zástavbu.

konceptu

ÚP

na

URÚ
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voda

klima (místní,
mikroklima)

půda, reliéf

Lesy - PUPFL

horninové prostředí

fauna a flóra, biologická
rozmanitost

Krajina, krajinný ráz

VKP, ÚSES, ZCHÚ

hluk

obyvatelstvo

kulturní hodnoty území,
hmotné statky

celková významnost

P17-DS-kv

+/-

0/-

0/-

+/-

0

0

0

+/-

0

+/-

-/++

+/++

+

Z13-OM-kv

-

-

-

-

-

0

-

-/--

-/--

-

-/++

+

-

P18-DS-rb

-

-

-

-

0

0

0

0/-

0

+/-

+

+

-/+

Z20-VS-dv

-/--

-

-

-

0

0

-

-

0

-/--

+/-

+

-/+

Z22-SM-dv

-

--

0/-

-

-

0/-

--

-/--

--

-

-/+

0

--

Z26-VS-sr

-/--

-

-

-

0

0

-

-

0

-/--

+/-

+

-/+

Číslo lokality

ovzduší

Složka životního prostředí

Vyhodnocení

vlivů

konceptu

ÚP

na

URÚ
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Opatření
P17-DS-k – plocha musí respektovat navazující zástavbu a měřítko,
respektovat lázeňské obytné navazující území a podmínky III.zóny CHKO, dále
se doporučuje zpracování hydrogeologického hodnocení vzhledem
k přítomnosti OP I.B přírodních léčivých zdrojů – tyto obecné podmínky jsou
součástí výroku textové části.
Z13-OM-kv – vzhledem ke II.zóně CHKO doporučujeme zvážit zrušení plochy,
případně se plocha bude řídit požadavky a podmínkami Správy CHKO a
platného plánu péče, správcem lesa a podmínkami k zásahu do OP lesa a OP
infrastruktury.
P18-DS-rb – vhodně začlenit a ozelenit lokalitu v souvislosti návazností na
stávající okolní funkce a přírodně rekreační charakter území.
Z20-VS-dv – odclonit plochu plochou zeleně na území Jenišova směrem k LC7
i na území Dvorů směrem do krajiny; realizace bude podmíněna splněním
podmínky pro výrobní pásmo sousedního areálu
Z22-SM-dv – doporučujeme plochu zrušit, a to vzhledem ke střetu se
záplavovým územím (i aktivní zónou) a funkčním prvkem lokálního ÚSES;
případně plochu zredukovat tak, aby nedocházelo ke střetu s výše
zmíněnými přírodními hodnotami a limity území.
Z26-VS-sr – uzavřít vizuelně průmyslovou zónu pásem ochranné zeleně
směrem do krajiny, výstavba bude limitována OP infrastruktury.
Obecná opatření – dále musí být respektována obecná opatření stanovena
v kapitole 7 Vyhodnocení SEA Návrhu 2016.

6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH
A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ ÚP A
JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD
VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ
Předkládaný Návrh ÚP pro veřejné projednání není předkládán ve variantách.
7. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ
NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Obecná opatření jsou vyjmenována již ve Vyhodnocení SEA Konceptu i Návrhu
ÚP 2016 pro společné jednání, která jsou platná i pro toto doplnění II SEA.
8. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO KONCEPTU/NÁVRHU ÚP MĚSTA
KARLOVY VARY A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ
Zapracování cílů v oblasti ochrany životní prostředí je shodné s předchozím
Návrhem ÚP 2016.

Vyhodnocení

vlivů

konceptu

ÚP

na

URÚ

13

Část A – vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP-SEA

9. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU NÁVRHU ÚP MĚSTA
KARLOVY VARY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Navržené ukazatele zůstávají shodné s předchozím Návrhem ÚP 2016.
10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Předložení doplnění Vyhodnocení SEA posuzuje pouze vybrané plochy, které
jsou pro tuto fázi pořízení územního plánu nové a v předchozích fázích nebyly
doposud posouzeny. Jedná se o plochy s lokálním významem, a to jmenovitě
doplnění a vyřešení parkovací kapacity pro rekreační území Rolavy, pro obytné
území a dále dvou ploch výroby na okraji sídel. Výjimkou je plocha občanského
vybavení, která je navržena na předělu II. a III.zony CHKO Slavskovský les.
Pro všechny dané lokality jsou navržena doporučující opatření, při jejichž
zohlednění lze daný Návrh ÚP akceptovat.

11. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PODKLADŮ
Seznam podkladů zůstává obdobný se změnou základního podkladu, tj.
předkládaného územního plánu.
1) AF-CITYPLAN, s. r.o., Územní plán města Karlovy Vary – Návrh, Část I. Výrok, 2018.
2) AF-CITYPLAN s. r.o., Územní plán města Karlovy Vary – Návrh, Část II. Odůvodnění, 2018.
3) Územně analytické podklady obec Karlovy Vary, 2016.
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SEZNAM ZKRATEK
AOPK
Agentura ochrany přírody a krajiny
AV ČR
Akademie věd České republiky
BaP
benz(a)pyren
BPEJ
bonitované půdně ekologické jednotky
CO
oxid uhelnatý
CZT
centrální zásobování teplem
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
ČOV
čistírna odpadních vod
ČGS
Česká geologická služba
ČŠÚ
Český statistický úřad
ČR
Česká republika
ČÚZK
Český úřad zeměměřický a katastrální
EIA
posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact
Assessment)
EO
ekvivalentní obyvatel
ES
ekologická stabilita
EU
Evropská Unie
HPJ
hlavní půdní jednotka
CHKO
chráněná krajinná oblast
CHOPAV
chráněná oblast přirozené akumulace vod
IRZ
integrovaný registr znečišťování
KES
koeficient ekologické stability
KrÚ
krajský úřad
LAU
místní správní jednotka (Local administrative unit)
LBC
lokální biocentrum
LBK
lokální biokoridor
LV
imisní limit
MŽP
Ministerstvo životního prostředí České republiky
MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MZe
Ministerstvo zemědělství České republiky
NO2
oxid dusičitý
NP
národní park
NPP
národní přírodní památka
NPR
národní přírodní rezervace
NPÚ
Národní památkový ústav
NUTS
Klasifikace územních statistických jednotek
OC
území čistě obytné
OP
ochranné pásmo
ORP
obec s rozšířenou působností
OkÚ
okresní úřad
OZE
obnovitelné zdroje energie
OZKO
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
OŽPZ KrÚ
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
PD
projektová dokumentace
PM10
suspendované částice frakce PM10
PHO
pásmo hygienické ochrany
PP
přírodní památka
PR
přírodní rezervace
PUPFL
pozemky určené k plnění funkcí lesa
RBK
regionální biokoridor
RBC
regionální biocentrum
RIS
regionální informační servis
Vyhodnocení
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RD
SEA
Assessment)
SP
SO2
TKO
TTP
TV
ÚHÚL
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚPN
ÚP VÚC
ÚSES
VKP
VTL
VVTL
VÚV TGM
ZAV
ZCHÚ
ZPF
ŽP

Vyhodnocení

rodinné domy
hodnocení vlivů

koncepcí

na

ŽP

(Strategic

Environmental

sportovní zařízení
oxid siřičitý
tuhý komunální odpad
trvalé travní porosty
imisní cílový limit
Ústav hospodářské úpravy lesa
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní plán obce
návrh územního plánu
územní plán velkého územního celku
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
vysoký tlak zemního plynu
velmi vysoký tlak zemního plynu
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
záchranný archeologický výzkum
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
životní prostředí

vlivů
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