
                                                               
 

  

Spis.zn.: SÚ/7545/16                                                                              Karlovy Vary, 10/2020  a  3/2021 
Vyřizuje:  ing. arch. Irena Václavíčková, tel.:  353 152 763 
 

Věc: Změna č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na vyhlídce - vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek ostatních  
             organizací a připomínek a námitek veřejnosti a vlastníků nemovitostí  a  stanoviska dotčených orgánů k návrhu vyhodnocení  
 

Pořízení Změny č. 1/2016 platného Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na vyhlídce schválilo Zastupitelstvo města Karlovy Vary dne  26.1.2016. 
Projednávání návrhu Změny č. 1/2016 platného RP Karlovy Vary  - zahradnictví Na vyhlídce, zpracovaného v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, 
která byla v souladu s §§  stavebního zákona vyvěšena v době od  4.6.2020  do  9.7.2020.  Dotčeným orgánům a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě.  
 

 Orgán, organizace 
číslo jednací, 
datum doručení 

 

  o b s a h   s t a n o v i s k a  
 

  v y h o d n o c e n í 

1 Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje 
Závodní 205,  
360 06 Karlovy Vary 
 
 
HSKV-912-2/2020-PCNP 
ze dne 22.3.2020, 
doručeno dne 31.3.2020 

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 § 65 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh změny č. 1/2016 
Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce, zpracovaný Ing. arch. Břetislavem 
Kubíčkem v prosinci 2019, spis. zn. SÚ/7545/16/Vác, č.j. 3115/SÚ/20, a k výše uvedené 
dokumentaci vydává  
souhlasné stanovisko 
HZS Karlovarského kraje posouzením návrhu změny č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – 
zahradnictví Na Vyhlídce dospěl k závěru, že předložená územně plánovací dokumentace splňuje 
požadavky § 21 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, § 21 – 
Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu 

bez připomínek 

2 Krajský úřad 
Karlovarského kraje,                     
odbor  životního prostředí 
a zemědělství    
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
 
 
KK/1177/ZZ/20//KK-
22627/20 ze dne 9.3.2020, 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 6.3.2020 
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na 
Vyhlídce a k tomuto vydává následující stanovisko: 
 

Ochrana přírody a krajiny 
Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa CHKO Slavkovský les. 

Posuzování vlivů na životní prostředí 
Oznámení o zahájení řízení o pořízení změny č. 1 Regulačního plánu části města Karlovy Vary, 
Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce počítá s pořízením tohoto regulačního plánu. Regulační 
plán spočívá ve změně funkčního využití. Stávající funkční využití plochy je Smíšené území 

 
 
 
 
bez připomínek (orgán ochrany přírody byl obeslán) 
 
 
S odkazem na § 4 zákona č. 100/2001 Sb., sdělujeme, že 
předložený záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí 
 



 
  

  

        stránka | 2  

 

doručeno dne 19.3.2020 
 

lázeňství (SL). Nově stanovené funkční využití plochy bude: Smíšené území lázeňství (SL), Bydlení 
(B), Občanská vybavenost (OV), Garáže (G), Doplňková stavba (DS). 
Návrh regulačního plánu tak, jak je v současné předkládán, neobsahuje tedy záměr, který naplňuje 
dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto není samostatně předmětem 
posuzování dle tohoto zákona. 
Upozorňujeme na to, že pokud z regulačního plánu nebo jeho změny vyplyne realizace záměru 
naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, o posuzování vlivů na 
životní prostředí, je povinností investora postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
Bez připomínek. 

Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství  
Krajský úřad Karlovarského kraje dle ustanovení § 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“). 
Předložená dokumentace Změna č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na 
Vyhlídce s výše uvedeným umisťováním staveb nepočítá. Bez připomínek. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. B) lesního zákona uplatňuje 
stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Změna č. 1/2016 Regulačního plánu 
Karlovy Vary – Zahradnictví na Vyhlídce respektuje PUPFL jako nezastavitelné území. Bez 
připomínek. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 
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  
č. j. 3115/SÚ/20 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – 
Zahradnictví Na Vyhlídce. 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 § 15 písm. H) zákona o ochraně ZPF, obecní 
úřad s rozšířenou působností. V tomto konkrétním případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
životního prostředí. 

Odpadové hospodářství 
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. K) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům 
obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez připomínek 
 
 
bez připomínek 

 
 
 

stanovisko bylo vyžádáno 
viz bod – 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stanovisko bylo vyžádáno 
viz bod č. 8 
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Ochrana ovzduší 
Bez připomínek. 

Vodní hospodářství 
Bez připomínek 

bez připomínek 
 

bez připomínek 

3 Krajský úřad 
Karlovarského kraje,                     
odbor  životního prostředí 
a zemědělství    
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
 
 
KK/2766/ZZ/20// 
KK-39537/20 ze dne 
11.6.2020, doručeno dne 
12.6.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 4.6.2020 
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na 
Vyhlídce a k tomuto vydává následující stanovisko: 

Ochrana přírody a krajiny 
Bez připomínek 

Posuzování vlivů na životní prostředí 
Oznámení o zahájení řízení o pořízení změny č. 1 Regulačního plánu části města Karlovy Vary, 
Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce počítá s pořízením tohoto regulačního plánu. Regulační 
plán spočívá ve změně funkčního využití. Stávající funkční využití plochy je Smíšené území 
lázeňství (SL). Nově stanovené funkční využití plochy bude: Smíšené území lázeňství (SL), Bydlení 
(B), Občanská vybavenost (OV), Garáže (G), Doplňková stavba (DS). 
Návrh regulačního plánu tak, jak je v současné předkládán, neobsahuje tedy záměr, který naplňuje 
dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto není samostatně předmětem 
posuzování dle tohoto zákona. 
Upozorňujeme na to, že pokud z regulačního plánu nebo jeho změny vyplyne realizace záměru 
naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, o posuzování vlivů na 
životní prostředí, je povinností investora postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

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 
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  
č. j. 3115/SÚ/20 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – 
Zahradnictví Na Vyhlídce. 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 § 15 písm. H) zákona o ochraně ZPF, obecní 
úřad s rozšířenou působností. V tomto konkrétním případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
životního prostředí. 
 

bez připomínek 

S odkazem na § 4 zákona č. 100/2001 Sb., sdělujeme, že 
předložený záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí 

 

bez připomínek 

bez připomínek 

 

stanovisko bylo vyžádáno 
viz bod – 8 
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_______________________ 
Krajský úřad 
Karlovarského kraje,                     
odbor  životního prostředí 
a zemědělství    
Závodní 353/88,  
360 06 Karlovy Vary 
 
KK/100/ZZ/21// 
KK-9764/21  
ze dne 8.2.2021,                
doručeno dne 8.2.2021 
 
 
 
 
 
 

Odpadové hospodářství 
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. K) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům 
obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
životního prostředí. 

Ochrana ovzduší 
Bez připomínek. 

Vodní hospodářství 
Bez připomínek 
_______________________________________________________________________________ 
 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 11.1.2021 
Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č.1 Regulačního plánu 
Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce a k tomuto vydává následující stanovisko: 

Ochrana přírody a krajiny 
Bez připomínek 

Posuzování vlivů na životní prostředí 

K návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č.1 
Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce nemáme připomínky. 
K návrhu změny č. 
1 Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce vydal Krajský úřad 
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán 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, 
stanovisko zn. KK/1177/ZZ/20 ze dne 19.03.2020, s tím, že návrh regulačního plánu tak, jak je 
předkládán, neobsahuje záměr, který naplňuje dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
a proto není samostatně předmětem posuzovánídle tohoto zákona. Toto stanovisko zůstává nadále 
v platnosti. 

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 
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. 16426/SÚ/20 návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek k návrhu 
Změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary - Zahradnictví Na Vyhlídce. Krajský úřad, jako 
orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") příslušný 

stanovisko bylo vyžádáno 
viz bod č. 8 
 
 

bez připomínek 
 

bez připomínek 
 

______________________________________________________ 

 

bez připomínek 

 
S odkazem na § 4 zákona č. 100/2001 Sb., sdělujeme, že 
předložený záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí 
Bez připomínek 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez připomínek 
 
 
bez připomínek 
 
stanovisko bylo vyžádáno 
viz bod – 8 
 
 



 
  

  

        stránka | 5  

 

dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o ochraně ZPF") návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek 
k návrhu Změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary - Zahradnictví Na Vyhlídce posoudil 
a sděluje následující. 
Příslušný orgán ochrany ZPF k vyjádření je, dle § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF, Ministerstvo 
životního prostředí. 

Odpadové hospodářství 
Bez připomínek. 

Ochrana ovzduší 
Bez připomínek. 

Vodní hospodářství 
Bez připomínek 
 

 
 

bez připomínek 
 

bez připomínek 
 

bez připomínek 

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

KK/592/DS/20 
ze dne 12.3.2020, 
doručeno dne 27.3.2020 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 6.3.2020 
oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na 
Vyhlídce ve smyslu ustanovení § 73 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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, není příslušný se vyjadřovat ke Změně 
č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce. 

Bez připomínek 

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

KK/1473/DS/20 
ze dne 9.7.2020, 
doručeno dne 9.7.2020 
------------------------------------- 
Krajský úřad 
Karlovarského kraje, 
odbor dopravy a silničního 
hospodářství 
Závodní 353/88,  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 4.6.2020 
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – 
zahradnictví Na Vyhlídce dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 65 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. 
 
 

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

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 11.01.2021 
Oznámení o návrhu Změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce dle § 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen ,,stavební zákon“), v souladu s § 67 odst. 4 stavebního 

Bez připomínek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Bez připomínek 
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360 06 Karlovy Vary 
 
KK/161/DS/21 
ze dne 1.2.2021 
doručeno 1.2.2021 
 

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. Lokalita Zahradnictví Na Vyhlídce 
se nedotýká žádné silnice II. a III. třídy. 

6 Magistrát města  
Karlovy Vary  
odbor životního prostředí 
U Spořitelny 2, 
361 20 Karlovy Vary  
 
 
1300/OŽP/20 
ze dne 14.4.2020  
doručeno dne 14.4.2020 
 
 
 

______________________ 
Magistrát města  
Karlovy Vary  
odbor životního prostředí 
U Spořitelny 2, 
361 20 Karlovy Vary  
 
425/OŽP/21 
ze dne 4.2.2021 
doručeno 4.2.2021 
 
 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 9.3.2020 oznámení o zahájení 
řízení změny č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary — zahradnictví Na Vyhlídce. 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 znění pozdějších změn, zákona č.289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
sdělujeme následující:  
Vyjádřeni z hlediska ochrany ZPF  
Bez připomínek  

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny  
Příslušným orgánem ochrany přírody k vyjádření ke změnám v daném území je Správa CHKO 
Slavkovský les  

Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa      Bez připomínek 

_______________________________________________________________________________ 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 12.1.2021 návrh rozhodnutí o 
námitkách, vyhodnocení připomínek k návrhu změny č.1 Regulačního plánu Karlovy Vary – 
Zahradnictví Na vyhlídce. 
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 znění pozdějších změn, zákona 
č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů sdělujeme následující:  
Vyjádřeni z hlediska ochrany ZPF  
Bez připomínek  

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny  
Příslušným orgánem ochrany přírody k vyjádření ke změnám v daném území je Správa CHKO 
Slavkovský les  

Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa      Bez připomínek 

 
 
 
 
 
 
bez připomínek  
 

bez připomínek (orgán Správy CHKO Slavkovský les, byl 
obeslán) 

bez připomínek 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
bez připomínek  
 

bez připomínek (orgán Správy CHKO Slavkovský les, byl 
obeslán) 

 
bez připomínek 
 

7 Ministerstvo životního 
prostředí 
Odbor výkonu státní správy 
IV 
Vršovická 1442/65                            
100 10 Praha 10 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 6.3.2020 od Magistrátu 
města Karlovy Vary (v souladu s § 72 a § 73 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu) oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – 
zahradnictví Na Vyhlídce s žádostí o stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního 
prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 73 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se 

Bez připomínek 
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MZP/2020/530/427 
ze dne 18.3.2020, 
doručeno 18.3.2020 

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 Změny č. 1/2016 ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany 
výhradních ložisek nerostných surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť se 
v řešeném území nenacházejí sesuvy, poddolovaná území, CHLÚ, výhradní ložiska ani dobývací 
prostory. 
Ministerstvo současně sděluje, že toto vyjádření nezahrnuje ostatní správní akty ministerstva, 
stejně jako ostatních dotčených orgánů státní správy, vydávané dle příslušných právních předpisů. 

8 Ministerstvo kultury 
Odbor památkové péče, 
oddělení regenerace 
kulturních památek                      
a památkově chráněných 
území   
Maltézské náměstí 471/1, 
118 11 Praha 1 
 
 
MK 43854/2020 OPP 
ze dne 7.7.2020 
 

Stanovisko k návrhu Změny č. 1/2016 RP Karlovy Vary  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 6101/SÚ/20 ze dne 3. 6. 2020 o zahájení řízení  
o Změně č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce.  
Pořizovatel ÚPD: Magistrát města Karlovy Vary – Úřad územního plánování a stavebního řádu,  

U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary  
Zpracovatel ÚPD: Ing. arch. Břetislav Kubíček, Raisova 2030/2, Karlovy Vary, ČKA: 2557,  

IČ: 16700295  
Datum zpracování: prosinec 2019  

V dané věci byla prostudována dokumentace, výše uvedené Změny č. 1/2016 RP Karlovy Vary- 
zahradnictví Na Vyhlídce, dostupná na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary: 
https://mmkv.cz/cs/porizovani-uzemnich-planu-zmen-uzemnich-planu-uzemnich-studii  
  
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:  

 Památková rezervace (též „PR“) Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou, 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 prohlášení 
území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové 
rezervace; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 1115.  

 Památková zóna (též „PZ“) 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 rejstř. 2134.  

 Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 99/2000.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konstatování  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mmkv.cz/cs/porizovani-uzemnich-planu-zmen-uzemnich-planu-uzemnich-studii
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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 § 73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu Změny 
č.1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce následující požadavky.  

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU RP KARLOVY VARY – zahradnictví Na Vyhlídce:  

b.4)  NÁVRH ŘEŠENÍ, str. 5  

Cit.: 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.  

Výrok:    Ministerstvo kultury se změnou způsobu stanovení regulativů a limitů nesouhlasí.  

Odůvodnění:  

Posuzované území je součástí území památkové rezervace Karlovy Vary s lázeňskou krajinou, 
jehož ochrana je deklarována od 6. 12. 2017 na základě Nařízení 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.  
Z hlediska plošné památkové ochrany se jedná o zcela „novou“ skutečnost v posuzovaném území. 
V době vydání Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na vyhlídce (2007) se řešené území 
nacházelo v režimu památkové zóny. Památkový zákon v případně plošné památkové ochrany 
nečiní rozdíl (§§ 5 a 6) mezi územím památkové rezervace a územím památkové zóny, avšak zde 
považujeme za vhodné zmínit, že územím památkových rezervací jsou prohlašována území s vyšší 
koncentrací a vyšším podílem památkových, tj. kulturních hodnot. Pro tyto hodnoty bylo prohlášeno 
i území památkové rezervace Karlovy Vary (dříve částečně PZ).  
V rámci zpracování návrhu Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce je nutno 
tuto skutečnost respektovat a návrh zpracovat v souladu s Podmínkami zabezpečení ochrany 
památkových rezervací, tj., v souladu s § 3 uvedeného nařízení vlády. Na základě této skutečnosti 
nelze souhlasit s „nárůstem“ výškové hladiny u některých objektů v rámci řešeného území, a to i 
s odkazem na „Územní studii prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary.“1  
 

b.5)  URBANISTICKÁ KONCEPCE a ARCHITEKTURA, str. 5 

 Hlavní zásady:  
- respektovat urbanistickou a hmotovou strukturu města  

Výrok:   Ministerstvo kultury nesouhlasí s „naplněním“ výše uvedené hlavní zásady řešení.  

Odůvodnění:  

Posuzované území je součástí území památkové rezervace Karlovy Vary s lázeňskou krajinou, 
jehož ochrana je deklarována od 6. 12. 2017 na základě Nařízení vlády č. 430 ze dne 6. prosince 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaslané stanovisko dotčeného orgánu vyvolalo jednání mezi MK ČR 
a pořizovatelem. Na tomto jednání byly projednány uvedené 
požadavky MK. Viz následující záznam . 
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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.  
V bezprostředním okolí území řešeného regulačním plánem se nachází převážně zástavba 
bloková, a to tzv. uzavřená, či otevřená, pokud pomineme individuální zástavbu a zástavbu podél 
ulic, jejíž situování je limitováno převážně terénními podmínkami. Tato zástavba se vyznačuje 
poměrně vysokým podílem zeleně uvnitř bloků či polobloků. Na základě této skutečnosti nelze 
souhlasit s odůvodněním předloženého návrhu, viz cit.: Urbanistická koncepce spočívá 
v optimálním využití řešeného území v návaznosti na strukturu okolní zástavby2.  
Optimální využití území památkové rezervace však nelze spatřovat pouze v maximální možné míře 
zastavění s minimálním podílem zeleně, viz tabulka na str. 21 Odůvodnění RP, a proto zastáváme 
názor, že předkládaný návrh řešení zásadu „respektovat urbanistickou a hmotovou strukturu města“ 
nenaplňuje. Posuzované řešení totiž umožňujme vyšší % zastavěnosti jednotlivých sekcí (A, B, C, 
D, E, F, G a P), než je u stávajících urbanistických bloků na území památkové rezervace 
v bezprostředním okolí posuzované lokality.  
Návrh řešení vnímáme v rozporu s § 3 zejména jeho body b), d) a e). Navýšení stavebního objemu 
v řešeném území by mohlo negativním způsobem narušit pohledové vazby, zvláště z okolní 
lázeňské krajiny3, která je nedílnou součástí památkové rezervace. Při pohledech z jejích terénních 
vyvýšenin, které bude v daném místě vnímatelná rozlehlá nově zastavěná plocha, nemající na 
území památkové rezervace obdoby.  

 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 zachování její uliční čáry a stanovuje novou výškovou regulaci.  

Výrok:   Ministerstvo kultury nesouhlasí s odstraněním (demolicí) objektu tělocvičny č. p. 835.  

Odůvodnění:  

Objekt č. p. 835 leží na území památkové rezervace Karlovy Vary s lázeňskou krajinou, jehož 
ochrana je deklarována od 6. 12. 2017 na základě Nařízení 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. 
Na základě § 1 bodu 2, výše uvedeného nařízení vlády, cit.: Kulturními hodnotami v památkových 
rezervacích podle odstavce 1 jsou zejména hodnoty architektonické, urbanistické, historické, 
umělecké, estetické a krajinné, které dokládají urbanistický, stavebně historický a kulturní vývoj 
sídla, včetně rozvoje lázeňství, a vytvářejí jeho prostředí jako lázeňskou kulturní krajinu.  
Mezi tyto hodnoty lze zcela oprávněně zařadit i budovu tělocvičny v Kolmé ulici, zrealizovanou v 60. 
letech 19. století. Budova byla do současné podoby upravena podle návrhu městského stavitele 
Karla Schmidta v letech 1870-1873 ve stylu italské neorenesance. Její architektura vyniká zejména 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržené řešení – demolice objektu tělocvičny je navržena pouze 
jako varianta řešení předmětného objektu.  
Objekt není nijak udržován a toto řešení bylo navrženo vzhledem 
k jeho současnému technickému stavu. 
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rizality, trojúhelnými frontony, fasádu člení pilastrový řád, bosáž a toskánské hlavice. Okna byla 
původně ukončena půlkruhovými záklenky se serliánskými kruhovými otvory ve cviklech. Tím vším 
získala architektura tělocvičny podobu mohutného renesančního paláce.  
K tomu dále uvádíme, že objekt tělocvičny je veden v přehledu navrhovaných akcí v rámci 
Programu regenerace MPZ Karlovy Vary 2014-20244, viz cit.: …..Vzhledem k tomu, že je jedním 
z posledních pozůstatků tělocvičných objektů na území města, připomínající sportovní aktivity 
v lázeňském městě, je nutné urychleně přikročit k záchraně a obnově objektu5. V textové části 
tohoto dokumentu, na straně 99, je bývalá tělocvična, Kolmá ulice č. p. 835, uváděna v kapitole  
„E.4. Nástin projektů regenerace MPZ Karlovy Vary 2014-2024“ v podkapitole „Neodkladná 
záchrana ohrožených objektů a souborů.“ Již samotné zařazení do tohoto programu svědí o 
vnímání, uvědomování si a uznání jejích hodnot. Není tak možné přistoupit k její asanaci, jak je 
navrženo v návrhu.  
Na základě výše uvedeného je zcela zřejmé, že se jedná o významnou stavbu lázeňského města. 
Budova je dokladem jak stavebně historického vývoje této části území památkové rezervace (dříve 
památkové zóny). Na místě je její plná rehabilitace jako dokladu tělocvičných objektů na území 
města, nikoliv její odstranění, demolice. Pokud by tato nastala, přišla by památková rezervace o 
jednu z významných kulturních hodnot, která již na jejím území nemá obdoby. Z těchto důvodů je 
budova tělocvičny v plánu ochrany (neschváleném) vedena v kategorii A – architektonicky cenná 
stavba a zároveň významná stavební dominanta. 

b.6)  REGULAČNÍ ZÁSADY A PRVKY, str. 6  

 Předmětem regulace je:  

- míra zastavění pozemku, procento ozelenění  

Výrok:    Ministerstvo kultury nesouhlasí s navrženými parametry míry zastavění pozemku a 
procenty ozelenění jednotlivých sektorů.  

Odůvodnění:  

Posuzované území je součástí území památkové rezervace Karlovy Vary s lázeňskou krajinou, 
jehož ochrana je deklarována od 6. 12. 2017 na základě Nařízení 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. Na základě § 3 bodu d) musí být při rozhodování o nové 
výstavbě respektovány charakter, měřítko, hmotová a urbanistická struktura a kontext daného 
místa. V této souvislosti je třeba zmínit, jak uvádíme v textu i níže, že předmětné území nebylo 
v minulosti zastavěno, viz např. Karlovy Vary, plán města, Schindler 18766. V daném místě se 
nacházel městský park, později zahradnictví pouze s drobnými stavbami. Území památkové 
rezervace Karlovy Vary s lázeňskou krajinou se vyznačuje poměrně velkým množstvím ploch 
zeleně, a to jak zeleně veřejné, tak i soukromé. Navrhované parametry, tj. procento ozelenění je dle 
našeho názoru nízké a neodpovídá charakteru lázeňského sídla. Podíl zeleně tvoří jednu 
z významných kulturních hodnot na území památkové rezervace lázeňského charakteru a nelze jej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstatování, opakování  
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snižovat na úkor ploch zastavěných, jak je navrženo v posuzovaném případě.  
Taký přístup se dostává do rozporu s § 3 bodem f) nařízení vlády, neboť nesměřuje k zachování 
hodnot památkové rezervace, ale navrhuje zastavit dříve nezastavěné území na úkor ploch zeleně. 

 Předmětem regulace je:  
- výšková a prostorová regulace  

Výrok:  
Ministerstvo kultury nesouhlasí s navrženými parametry výškové regulace určené pro dílčí části 
sektorů: A2, A3, B1, B2, C, E2, E3, E4, H2, viz přehled níže.  
MK nesouhlasí s návrhem nového objektu (I1 a I2) na pozemku stávající budovy tělocvičny  
č.p. 835.  

ad) sektor A  

A2 – hřeben 21,50 m; římsa 16,00 m;  
A3 – hřeben 21,50 m; římsa 16,00 m  
 
ad) sektor B  

B1 – hřeben 20,00 m; římsa 14,50 m  
B2 – hřeben 21,00 m; římsa 15,50 m  
ad) sektor C  

C – hřeben 18,50 m; římsa 15,00 m  

ad) sektor E  

E2 – hřeben 15,50 m; římsa 10,00 m  
E3 – hřeben 16,50 m; římsa 11,00 m  
E4 – hřeben 15,50 m; římsa 10,00 m  

ad) sektor G  

G – hřeben 15,00 m  

ad) sektor H  

H2 – hřeben 21,50 m; římsa 16,00 m  

 

ad) sektor I  

I1 – hřeben 21,00 m; římsa 15,50 m – tělocvična  
I2 – hřeben 23,00 m; římsa 17,50 m – tělocvična 

Odůvodnění:  

Posuzované území je součástí území památkové rezervace Karlovy Vary s lázeňskou krajinou, 
jehož ochrana je deklarována od 6. 12. 2017 na základě Nařízení 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 

 
 
 
 
 
 
Z á z n a m 
z jednání na Ministerstvu kultury ČR, které proběhlo  dne 19. srpna 2020        
od 10:00 hodin ve věci – návrh Změny č.1  Regulačního plánu Karlovy Vary 
– zahradnictví Na Vyhlídce (dále jen návrh Změny č. 1 RP). 
 

Jednání se zúčastnili zástupci:  
• Ministerstva kultury - ing. arch. M. Jurčíková, ing. arch. M. Exnarová, 
vedoucí oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných 
území v odboru památkové péče 
• Národního památkového ústavu - ing. arch. A. Krusová  
• Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování -         
   ing. L. Vrbický, ing. arch. I. Václavíčková 
 • projektant návrhu Změny č.1 RP  ing. arch. B. Kubíček  
 • zástupci investora – fa Ges Real a.s., Praha:  pí L. Kettner, ředitelka,  
   pí I. Hejcmanová, Project Manager,  V. Řezáč, Project Manager 
 

Předmět  jednání:  nesouhlas dotčeného orgánu - Ministerstva 
kultury ČR, odboru památkové péče, oddělení regenerace kulturních 
památek a památkově chráněných území, vydaný k návrhu Změny č. 
1 RP, který byl předložen na veřejném projednání. 
 

Na základě tohoto dokumentu pořizovatel svolal pracovní, 
dohodovací jednání na Ministerstvo kultury.  

Ještě před jednáním, pořizovatel zajistil úpravy návrhu 
Změny č. 1 RP projektantem a zaslal uvedený dokument  
dotčenému orgánu. Upraveny byly regulativy zástavby - výšky a 
objemy navrhovaných objektů ve všech řešených sekto-rech. Úpravy 
byly zobrazeny jak v regulačním výkresu a pro větší x lepší 
názornost i ve výkresech řezů územím i v ulič-ních pohledech. Přímo 
na jednání pak byl dále předložen i výkres, který zobrazuje 
navrhovanou zástavbu v území, ve 3D vizualizaci.   
 

Ing. arch. Jurčíková, zástupce dotčeného orgánu, Ministerstva 
kultury ČR, (dále jen MK) přivítala přítomné a seznámila je 
s problematikou předloženou k jednání. Stanovisko MK bylo 
postupně přečteno a projednáno. K jednotlivým bodům sta-noviska 
proběhla diskuse a pořizovatel i projektant podali vysvětlení k návrhu 
regulativů pro zástavbu sektorů - A, B, C, D, E,  F, H, G,  I  a  P  a 
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Terezín za památkové rezervace. Na základě § 3 bodu d) musí být při rozhodování o nové 
výstavbě respektovány charakter, měřítko, hmotová a urbanistická struktura a kontext daného 
místa. V této souvislosti je třeba zmínit, že předmětné území nebylo v minulosti zastavěno, viz např. 
Karlovy Vary, plán města, Schindler 18767.  
V daném místě se nacházel městský park, později zahradnictví pouze s drobnými stavbami.  
Navržené parametry výškové regulace dle našeho názoru neodpovídají měřítku a hmotové 
struktuře staveb okolních, jsou navrženy vyšší, než je běžná zástavba v okolí. Takové řešení 
nerespektuje charakter místa a ohrožuje měřítko i proporcionalitu zástavby v daném území 
památkové rezervace. V současné době je k posouzení předkládána již Změna č. 1 RP Karlovy 
Vary – zahradnictví Na Vyhlídce, nicméně na tomto místě je třeba připomenout, že Ministerstvo 
kultury nemělo možnost, jako dotčený orgán státní správy, se vyjádřit k návrhu Regulačního plánu 
Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce v roce jeho projednávání, tj. v roce 2007 a dříve. 
Ministerstvo kultury ve svém názoru musí nyní vycházet z aktuálního stavu věci, přesto však není 
možné souhlasit s nastavenou výškovou regulací, i z těch důvodů, že tato nevychází ze závěrů 
Územní studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary, v roce 2014. Studie 
byla v červnu roku 2014 zaregistrována na Úřadu územního rozvoje v Brně, a jak je uvedeno 
v Odůvodnění, cit.: ……. Je jedním z územně plánovacích podkladů pro řešení nového územního 
plánu. Pro předmětné území studie navrhuje regulativy odlišně od platného regulačního plánu8. 
Toto skutečnost vidíme v rozporu s předkládaným řešením, a proto s ním nelze souhlasit. 
V Odůvodnění není tato odlišnost ani řádně vysvětlena a odůvodněna.  

Poznámka:  
G – hřeben 15,00 m – ale zároveň má jít o komunikaci,  
Na základě nejasně definovaného řešení nebylo možné se k návrhu řešení sektoru G vyjádřit.  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu Změny č.1/2016 
regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce, nad rámec výše uvedeného, další 
zásadní připomínky a požadavky. 

řešení odůvodnili.  
 

Z tohoto projednání pak vyplynuly následující závěry: 
 

Navržené regulativy pro sektory  A, B, C, D, F, H, G, I  a  P,  byly 
následně odsouhlaseny v podobě, která byla přeložena dotčenému 
orgánu před uvedeným jednáním.   
Dotčeným orgánem bylo odsouhlaseno a přijato upravené řešení 
zástavby v ulici Kolmé – sektory „A“ „B“ a „H“  i  návrh zástavby – 
regulativů uvnitř řešené lokality – sektory „C“, „D“, „F“ a „P“.   
V sektoru „I“ se nachází objekt bývalé tělocvičny. Pro tento sektor se 
nestanovují regulativy (výšky objektu), předpokládá se zachování 
objektu. 
 

Jako místo k dalšímu řešení a úpravě regulativů bylo diskutováno 
místo zástavby podél ulice Na Vyhlídce, kde nová zástavba volně 
navazuje na stávající zástavbu řadových domů – sektor „E“.  V tomto 
případě bylo všemi odsouhlaseno, že návrh výšek a objemů staveb 
pří této ulici bude upraven, výška zástavby bude ponížena tak, aby 
nové řešení vyhovovalo charakteru a podmínkám stávající okolní 
zástavby. 
 

Následně bude upravené řešení znovu zasláno Ministerstvu Kultury 
ČR k posouzení a vydání nového, souhlasného stanoviska.  
___________________________________________________________ 
 

Uvedený záznam byl odsouhlasen všemi zúčastněnými                                        
a pořizovatel požádal dotčený orgán o přehodnocení stanoviska.   
                              

8a) Ministerstvo kultury 
Odbor památkové péče, 
oddělení regenerace 
kulturních památek                      
a památkově chráněných 
území   
Maltézské náměstí 471/1, 
118 11 Praha 1 
 
MK 66388/2020 OPP ze dne 
3.11.2020  
 

Přehodnocené stanovisko k návrhu Změny č. 1/2016 RP Karlovy Vary  
Ministerstvo kultury obdrželo Vaši žádost č. j. 12971/SÚ/20 ze dne 15. 10. 2020 o přehodnocení 
stanoviska, které jsme vydali ve fázi veřejného projednání k návrhu                                                        
Změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce.  
Pořizovatel ÚPD: Magistrát města Karlovy Vary – Úřad územního plánování a stavebního řádu, 
                            U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary  
Zpracovatel ÚPD: Ing. arch. Břetislav Kubíček, Raisova 2030/2, Karlovy Vary, ČKA: 2557, 
                             IČ: 16700295  
Datum zpracování: prosinec 2019  
Dne 19. 8. 2020 proběhlo na Ministerstvu kultury pracovní, dohodovací jednání (za účasti zástupce 
NPÚ GnŘ), na kterém byla předložena upravená dokumentace návrhu Změny č. 1/2006, upraveny 
byly zejména regulativy pro navrhovanou zástavbu. Na jednání byla většina upravených regulativů 
Ministerstvem kultury odsouhlasena. Dále byly dohodnuty další úpravy, které se týkaly regulativů 
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stanovených pro navrhovanou zástavbu v sektoru „E", v ulici Na Vyhlídce.  
V dané věci byla prostudována předložená dokumentace, výše uvedené Změny č. 1/2016 RP 
Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce.  
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:  
● Památková rezervace (též „PR“) Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou, 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 prohlášení území 
historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace; 
vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 1115.  
● Památková zóna (též „PZ“) 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 rejstř. 2134.  
● Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv 
pod č. 99/2000.  
Po opakovaném 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 § 4 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,      
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uplatňuje k návrhu Změny č.1/2016 
regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce následující připomínky.  
PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU RP KARLOVY VARY – zahradnictví Na Vyhlídce:  
b.4)  NÁVRH ŘEŠENÍ, str. 5  
Cit.: 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.  
Požadavek MK ze dne 7. 7. 2020:  
Ministerstvo kultury se změnou způsobu stanovení regulativů a limitů nesouhlasí.  
Výrok:  
Bez připomínek. Požadavek MK byl zapracován.  
Odůvodnění:  
Původně navržené parametry regulativů pro sektory A, B, C, D, F, G, H, I a P byly upraveny na 
základě požadavků uplatňovaných ve stanovisku Ministerstva kultury č. j. MK 43854/2020 OPP            
ze dne 7. 7. 2020.  
b.5)  URBANISTICKÁ KONCEPCE a ARCHITEKTURA, str. 5  
● Hlavní zásady:  
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- respektovat urbanistickou a hmotovou strukturu města  
 

Požadavek MK ze dne 7. 7. 2020:  
Ministerstvo kultury nesouhlasí s „naplněním“ výše uvedené hlavní zásady řešení.  
Výrok:  
Bez připomínek. Požadavek MK byl zapracován. 
Odůvodnění:  
Původně navržené parametry regulativů pro sektory A, B, C, D, F, G, H, I a P byly upraveny na 
základě požadavků uplatňovaných ve stanovisku Ministerstva kultury č. j. MK 43854/2020 OPP            
ze dne 7. 7. 2020.  
● 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 zachování její uliční čáry a stanovuje novou výškovou regulaci.  
Požadavek MK ze dne 7. 7. 2020:  
Ministerstvo kultury nesouhlasí s odstraněním (demolicí) objektu tělocvičny č. p. 835.  
Výrok:  
Ministerstvo kultury požaduje, aby v textu Výroku na str. 7, v 1. odstavci bylo jasně uvedeno, že 
objekt tělocvičny č. p. 835 je v RP zachován k dalšímu využití.  
Odůvodnění:  
Původně navržená demolice objektu tělocvičny byla z návrhu, dle požadavku uplatňovaného ve 
stanovisku Ministerstva kultury č. j. MK 43854/2020 OPP ze dne 7. 7. 2020 vyloučena, avšak 
formulace ve Výroku není zcela jednoznačná. Výrok: „ RP předpokládá její zachování....." 
nepovažujeme za jasnou deklaraci zachování této významné budovy zrealizované dle návrhu 
městského stavitele Karla Schmidta v letech 1870-1873 ve stylu italské neorenesance (viz více 
předchozí stanovisko MK v dané věci). Výrok je třeba upravit tak, aby byl jednoznačný.  
b.6)   REGULAČNÍ ZÁSADY A PRVKY, str. 6  
● Předmětem regulace je:  
- míra zastavění pozemku, procento ozelenění  
 

Požadavek MK ze dne 7. 7. 2020:  
Ministerstvo kultury nesouhlasí s navrženými parametry míry zastavění pozemku a procenty 
ozelenění jednotlivých sektorů.  
Výrok:  
Bez připomínek. Požadavek MK byl zapracován.  
Odůvodnění:  
Původně navržené parametry regulativů pro sektory A, B, C, D, F, G, H, I a P byly upraveny na 
základě požadavků uplatňovaných ve stanovisku Ministerstva kultury č. j. MK 43854/2020 OPP ze 
dne 7. 7. 2020.  
● Předmětem regulace je:  
- výšková a prostorová regulace  
 

Požadavek MK ze dne 7. 7. 2020:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  SEKTOR „I“ 
Z  jednání, které proběhlo dne 19. srpna, byl zhotoven záznam, který 
byl všemi zúčastněnými odsouhlasen  a  nebyly v tomto bodě 
požadovány žádné doplňující podmínky.  
 

Je zde je uvedeno:  
 

Sektor I:  „V sektoru „I“ se nachází objekt bývalé tělocvičny.                  
Pro tento sektor se nestanovují regulativy (výšky objektu), 
předpokládá se zachování objektu.“   
-   a toto znění je uvedeno bez dalších podmínek 
 
Odsouhlasené znění podmínek pro zachování stávajícího objektu 
tělocvičny je v úrovni regulačního plánu a podmínek z něj vyplý-
vajících, dostatečné. 
Doplňující podmínky využití objektu budou řešeny v dalších stup-
ních projektové dokumentace a budou projednány s příslušným 
orgánem památkové ochrany.  
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Ministerstvo kultury nesouhlasí s navrženými parametry výškové regulace určené pro dílčí 
části sektorů: A2, A3, B1, B2, C, E2, E3, E4, H2, viz přehled níže.  
MK nesouhlasí s návrhem nového objektu (I1 a I2) na pozemku stávající budovy tělocvičny č. 
p. 835. 
ad) sektor A ÚPRAVA  
A2 - hřeben 21,50 m; římsa 16,00 m; 20,00/14,50 m vypuštěno  
A3 - hřeben 21,50 m; římsa 16,00 m  
ad) sektor B  
B1 - hřeben 20,00 m; římsa 14,50 m 19,50/14,50 m  
B2 - hřeben 21,00 m; římsa 15,50 m 22,50/17,00 m  
ad) sektor C  
C - hřeben 18,50 m; římsa 15,00 m 16,50/13,00 m  
ad) sektor E  
E2 - hřeben 15,50 m; římsa 10,00 m 12,00/8,50 m  
E3 - hřeben 16,50 m; římsa 11,00 m 13,00/8,50 m  
E4 - hřeben 15,50 m; římsa 10,00 m 12,00/8,50 m  
ad) sektor G  
G - hřeben 15,00 m 14,00 m/ nestanovuje se  
ad) sektor H  
H2 - hřeben 21,50 m; římsa 16,00 m 19,30/14,50 m  
ad) sektor I  
I1 - hřeben 21,00 m; římsa 15,50 m – tělocvična nestanovuje se pouze objekt I  
I2 – hřeben 23,00 m; římsa 17,50 m - tělocvična  
Výrok:  
Bez připomínek. Požadavek MK byl zapracován.  
Odůvodnění:  
Původně navržené parametry regulativů pro sektory A, B, C, D, F, G, H, I a P byly upraveny na 
základě požadavků uplatňovaných ve stanovisku Ministerstva kultury č. j. MK 43854/2020 OPP ze 
dne 7. 7. 2020.  
Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu Změny č.1/2016 
regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce, nad rámec výše uvedeného, další 
zásadní připomínky a požadavky.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8b) Ministerstvo kultury 
Odbor památkové péče, 
oddělení regenerace 
kulturních památek                      
a památkově chráněných 
území   
Maltézské náměstí 471/1, 

 Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Změny               
č. 1 RP Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce  
Ministerstvo kultury obdrželo Vaši výzvu č. j. SÚ/7545/16/Vác ze dne 31. 12. 2020 k uplatnění 
stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 
Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce.  
Pořizovatel ÚPD: Magistrát města Karlovy Vary – Úřad územního plánování a stavebního řádu,            
U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary  

Bez připomínek 
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118 11 Praha 1 
 
MK 8654/2021 OPP  
ze dne 2.2.2021 
doručeno 4.2.2021  
 

Zpracovatel ÚPD: Ing. arch. Břetislav Kubíček, Raisova 2030/2, Karlovy Vary, ČKA: 2557,                            
IČ: 16700295  
K návrhu Změny č. 1 RP Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce uplatnilo Ministerstvo kultury 
požadavky ve svém stanovisku č. j. MK 43854/2020 OPP ze dne 7. 7. 2020. Dne 19. 8. 2020 
proběhlo na Ministerstvu kultury pracovní, dohodovací jednání (za účasti zástupce NPÚ GnŘ), na 
kterém byla předložena upravená dokumentace návrhu Změny č. 1/2006, upraveny byly zejména 
regulativy pro navrhovanou zástavbu. Na jednání byla většina upravených regulativů Ministerstvem 
kultury odsouhlasena (záznam z jednání ze dne 19. 8. 2020, který byl odsouhlasen všemi 
zúčastněnými). V návaznosti na toto jednání ministerstvo vydalo přehodnocené stanovisko                         
k návrhu č. j. MK 66388/2020 OPP ze dne 3. 11. 2020. 
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:  
● Památková rezervace (též „PR“) Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou, 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 prohlášení území 
historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace; 
vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 1115.  
● Památková zóna (též „PZ“) 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 rejstř. 2134.  
● Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 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 § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 RP Karlovy Vary – 
Zahradnictví Na Vyhlídce žádné připomínky.  
 

9 Ministerstvo zdravotnictví, 
Český inspektorát lázní                   
a zřídel, 
 
Palackého náměstí 375/4, 
128 01 Praha 2 

STANOVISKO 
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „Ministerstvo“), 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. 6101/SÚ/20 ze dne 3. 6. 2020 o konání veřejného projednání 

 
 
 
 
 
 



 
  

  

        stránka | 17  

 

 
 
MZDR 23996/2020-3/OZP-
ČIL 
ze dne 15.7.2020 
doručeno dne 16.7.2020 
pod č.j. 8988/SÚ/20 

návrhu Změny č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce (dále také 
„Změna RP“) dne 8. 7. 2020 pořizované zkráceným postupem podle § 72 a § 73 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), obsahujícího výzvu dotčeným orgánům k uplatnění 
stanoviska, které ve smyslu ustanovení § 73 odst. 2 stavebního zákona, zaslal Ministerstvu datovou 
schránkou dne 4. 7. 2020 Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, 
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary, vydává toto stanovisko, kterým ve smyslu § 73 odst. 3 
stavebního zákona  

S O U H L A S Í 

s řešením návrhu 

Změny č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce 

pro veřejné projednání, jehož dokumentace byla zveřejněna na webových stránkách 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:  

1. Změna RP řeší dopravu v klidu přednostně v objektech a podzemních garážích, avšak bez 
výškové a prostorové regulace. Pro tuto regulaci je zásadním limitem využití řešeného území 
ochranné pásmo I. stupně I B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, ve 
kterém se celé řešené území nachází. Přestože je tento limit několikrát v textové části uveden, 
požaduje Ministerstvo do textové části uvést, že v dalším návrhu stavby pro následná správní 
řízení je nutno výškové a prostorové parametry podzemních části jednotlivých sektorů stavby 
navrhnout na základě závěrů vycházejících z podrobného hydrogeologického posudku 
řešeného území. 

2. V textové části se několikrát opakuje označení „vnitřní lázeňské území“. Ministerstvo požaduje 
používat pro toto označení správný název dle § 28 odst. 3 lázeňského zákona, a to „vnitřní 
území lázeňského místa“ (dále jen „VÚLM“). Zpracovatel v textové části rovněž lokalizuje 
řešené území na východní okraj tohoto VÚLM. Vzhledem ke skutečnosti, že nový Statut 
lázeňského místa Karlovy Vary stanovený nařízením vlády č. 321/2012 podstatně zvětšil 
rozsah vnitřního území lázeňského místa, neodpovídá tato lokalizace již skutečnosti. To mění 
význam některých částí textu týkajících se zejména širších vztahů, např. dopravního napojení 
apod. Ministerstvo proto požaduje tyto formální nedostatky v textové části opravit. 

Odůvodnění 

1. Požadavek na doplnění textové částí je z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů zásadní 
a měl by v následném návrhu stavby zabránit řešením, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
vlastnosti přírodních léčivých zdrojů ve smyslu § 21 odst. 1 lázeňského zákona, a tím 
zkomplikovat projednávání stavby v následných správních řízeních. Kromě respektování 
obecných podmínek ochrany přírodních léčivých zdrojů vymezených ve smyslu § 21 odst. 1 
lázeňského zákona v návaznosti na místní geologické podmínky usnesením vlády č. 257 ze 
dne 20. 7. 1966, ve znění následných právních předpisů, kterým byla ochranná pásma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Úřad územního plánování bere na vědomí uvedení do textové 
části změny č. 1 regulačního plánu, že v dalším návrhu stavby 
pro následná správní řízení je nutné výškové a prostorové 
parametry podzemních částí jednotlivých sektorů stavby 
navrhnout na základě závěrů vycházejících z podrobného 
hydrogeologického posudku řešeného území. 

2. Úřad územní plánování bere na vědomí uvedení do souladu 
označení správného názvu do textové části „vnitřního 
lázeňského území“ na „vnitřní území lázeňského místa“ dle  
§ 28 odst. 3 lázeňského zákona – text bude upraven  

3. Úřad územního plánování bere na vědomí uvedení do souladu 
formálních nedostatků v textové části změny č. 1 regulačního 
plánu z hlediska lokalizace řešeného území. 
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přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary stanovena, je v této lokalitě jejich 
další upřesnění na základě podrobného hydrogeologického posudku nezbytné.  

2. Odůvodnění požadavku na opravu formálních nedostatků v textové části Změny RP vyplývá z 
textu požadavku. 

10 Ministerstvo dopravy, 
Nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12 
110 15 Praha 1 
 
 
461/2020-910-UPR/2 
ze dne 14.7.2020 
doručeno dne 15.7.2020 

Věc: Veřejné projednání návrhu změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví 
Na Vyhlídce, ve zkráceném postupu pořizování 

STANOVISKO 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a 
odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
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 dráhách, 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 návrhu změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce (dále 
jen „návrh změny č. 1/2016 regulačního plánu“, projednávaném ve zkráceném postupu 
pořizování, 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 dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy 
souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1/2016 regulačního plánu a požadavky 
neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1/2016 regulačního 
plánu a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1/2016 regulačního 
plánu za následujících podmínek: 

1) Do textové i grafické části návrhu změny č. 1/2016 regulačního plánu požadujeme zanést 
informace ohledně ochranného pásma s výškovým omezením staveb (ochranné pásmo vnitřní 
vodorovné plochy), ochranného pásma se zákazem laserových zařízení - sektor A pro veřejné 
mezinárodní letiště Karlovy Vary a požadujeme je respektovat v plném rozsahu. 

Odůvodnění: 

Ad Letecká doprava) 

Ad1) Řešené území se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb (ochranné 
pásmo vnitřní vodorovné plochy) a dále v ochranném pásmu se zákazem laserových zařízení - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných 
dálnic a silnic I. třídy – bez připomínek 
 
 
Z hlediska drážní dopravy – bez připomínek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme za následujících připomínek: 
Úřad územní plánování bere na vědomí následující připomínku na 
vědomí, z hlediska zanesení následujících ochranných pásem 
s výškovým omezením staveb, op vnitřní vodorovné plochy, op se 
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sektor A pro veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary. Letiště má vyhlášena ochranná pásma 
Úřadem pro civilní letectví ze dne 7. 10. 2016 pod č. j. 8914-16-701. 

Vzhledem k tomu, že textová ani grafická část návrhu změny č. 1/2016 regulačního plánu tyto 
informace nezahrnuje, je ve výroku stanoviska uplatněna předmětná podmínka. 

zákazem laserových zařízení – sektor A pro veřejné mezinárodní 
letiště Karlovy Vary do změny č. 1/2016 regulačního plánu 

11 Obvodní báňský úřad                 
pro území                                 
kraje Karlovarského  
Boženy Němcové 1932, 
356 01 Sokolov 
 
 
SBS/24623/2020/OBÚ-08,                               
ze dne 30.6.2020, 
doručeno dne 1.7.2020 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 4. 6. 2020 Vaše oznámení  
o konání výše uvedeného jednání dne 8. 7. 2020. 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 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 veřejnému projednání návrhu Změny č.1/2016 regulačního plánu 

dle § 52 a 55b stavebního zákona. 
Odůvodnění 
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení změny územního plánu vyhodnotil předložený 
návrh Změny č.1/2016 regulačního plánu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Dotčené území leží mimo ložiska nerostů. Na 
základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí. 
 

Bez připomínek  

 Dotčené orgány, které  byly obeslány, ale nezaslaly své požadavky k návrhu Změny č. 1 RP   

12 
 

Správa CHKO Slavkovský les, Krajské 
středisko  Karlovy  Vary  
 
Generální souhlas  podle § 12 odst. 2 ZOPK 
pro území G14 – Karlovy Vary  
Čj.: SR/0128/SL1204-1 
 
ze dne 19.3.2014, 

 

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY  
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI SLAVKOVSKÝ LES A KRAJSKÉ STŘEDISKO KARLOVY 
VARY  
 

Hlavní 504,  353 01 Mariánské Lázně tel: 354 624 081 fax: 354 620 081 ID DS: w9kdyqm e-mail: 
slavkles@nature.cz 
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ SR/0128/SL12014 - 1  
Magistrát města Karlovy Vary Úřad územního plánování  a stavební úřad  U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy 
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 doručeno dne 20.3.2014 
 
 

Vary  IDDS: a89bwi8 
 

VYŘIZUJE  Ing. Sikora    MARIÁNSKÉ LÁZNĚ   19.3.2014  
Věc:   Sdělení k umisťování a povolování staveb — stanovisko dotčeného orgánu  
Správa CHKO Slavkovský les (dále jen ,Správa CHKO"), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 
78 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK") a 
jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 136 ve spoj. s ust. § 149 zákona                      č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, ve věci umisťování a povolování staveb na území CHKO Slavkovský les, kde je Úřad 
územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen „stavební úřad“) věcně a 
místně příslušný dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád, v platném znění,  
sděluje,  
že v místě krajinného rázu G14 (viz mapová příloha) nebude vydávat závazná stanoviska                      k 
umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz 
podle ust. § 12 odst. 2  ZOPK. Důvodem zvoleného postupu je skutečnost, že podrobnost podmínek 
ochrany krajinného rázu v platném územním plánu je pro nutnou preventivní ochranu krajinného rázu na 
většině předmětného území dostačující. Výjimku tvoří ojedinělé případy odůvodňující nutnost vydání 
závazného stanoviska se stanovením podmínek ochrany krajinného rázu tam, kde ochrana není v 
územním plánu zajištěna dostatečně.  
K tomu uvádíme, že nevydání závazného stanoviska znamená tzv. „souhlas mlčky".  Jako datum vydání 
tohoto souhlasu bude ve Vašem rozhodnutí/jiném správním aktu uveden desátý den po dni, kdy nám bylo 
zahájení konkrétního řízení oznámeno (např. desátý den po doručení DS).  
V případě, že dle shora uvedeného postupu nebude vydání závazného stanoviska dle ust. § 12 odst. 2 
ZOPK třeba, ale záměrem mohou být dotčeny jiné zájmy chráněné ZOPK (např. ochrana památných 
stromů či zvláště chráněných druhu rostlin a živočichů), Správa CHKO o tom stavební úřad písemně 
vyrozumí ve stanovené desetidenní Ihůtě .  
otisk razítka - Ing. Jindřich Horáček, Ph.D., vedoucí správy  
Příloha: Preventivní hodnocení krajinného rázu - místa krajinného rázu, část Karlovy Vary 

13 Krajská hygienická stanice Karlovarského 
kraje se sídlem v Karlových Varech 
---------------------------------------------------------------- 
Krajská hygienická stanice Karlovarského 
kraje se sídlem v Karlových Varech 
Závodní 94, 36 21 Karlovy Vary  
Č.j.: KHSVKV 202/2021/HOK/NOV-s10 
odd. hygieny obecné a komunální 
 
Ze dne  3.2.2021 
Doručeno dne 3.2.2021 
 
 

 
stanovisko  bylo vyžádáno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 
Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle               § 77 odst. 
1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výzvy pořizovatele ze dne 11.01.2021 
ve věci výše uvedeného návrhu změny č. 1 Regulačního plánu a k němu připojenému návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání, vydává toto: 
ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
KHS KK po posouzení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 

 
Stanovisko nebylo doručeno 
------------------------------------------------------- 
souhlas s vypořádáním námitek, 
připomínek a stanovisek 
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zdraví s předloženým návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných v 
rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na 
Vyhlídce   souhlasí.  
 

Odůvodnění: 
 

 Vypořádání námitek a připomínek (viz příloha žádosti). Uvedené závěry pořizovatele územního plánu 
nejsou v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví, a proto KHS KK s vypořádáním 
souhlasí. 

14 
Krajská veterinární správa pro Karlovarský 
Kraj  

   stanovisko  bylo vyžádáno  stanovisko nebylo doručeno 

15 
Krajský úřad Karlovarského kraje,                                                            
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a 
cestovního ruchu 

  stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

16 
Magistrát města Karlovy Vary,                                                                
stavební úřad – vodoprávní úřad  

   stanovisko bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

17 Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy       stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

18 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
památkové péče                   

  stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

19 Ministerstvo zdravotnictví ČR    stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

20 
Ministerstvo životního prostředí ČR, 
odb. obecné  ochrany přírody a krajiny 

   stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

21 Ministerstvo průmyslu a obchodu    stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

22 Ministerstvo obrany ČR    stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

23 Ministerstvo vnitra    stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

24 
Správa CHKO Slavkovský les a Krajské 
středisko Karl. Vary, 

   stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

25 Státní pozemkový úřad 
--------------------------------------------------------------- 
Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 - Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský 
kraj, Chebská 73/48, 360 06  Karlovy Vary  

stanovisko  bylo vyžádáno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Stanovisko  
k návrhu Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 1 Regulačního plánu 
Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce  
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako 
věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 

stanovisko nebylo doručeno 
------------------------------------------------------- 
bez připomínek  
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 změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 139/2002 Sb.") a 
v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil návrh Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 1 Regulačního plánu 
Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce a nemá k němu připomínek.  
Státní pozemkový úřad, oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice nemá k návrhu 
Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary – 
Zahradnictví Na Vyhlídce žádné připomínky.  
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 Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení 
připomínek k návrhu změny č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce a nemá k 
němu připomínek. 
 

26 
Státní energetická inspekce,                                                              
Územní  inspektorát pro Plzeňský                                
a Karlovarský kraj 

   stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

27 Státní úřad pro jadernou bezpečnost     
--------------------------------------------------------------- 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost     
Senovážné nám. 9, 110 Praha 1   
Útvar radiační ochrany 
 
čj.: SÚJB/RO/9230/2021 
ze dne 13.1.2021, doručeno 15.1.2021 
naše č.j.,: 611/SÚ/2021 
 

   stanovisko  bylo vyžádáno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k zaslanému návrhu 
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 Změny č. 1 Regulačního 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. 
 

stanovisko nebylo doručeno 
------------------------------------------------------ 
Nejsou žádné věcné připomínky  

28 
Krajský úřad Karlovarského kraje,                                                          
odbor  regionálního rozvoje   

   stanovisko bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

 Oprávnění investoři   

29 GasNet, s.r.o.    stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

30 ČEZ Distribuce, a. s.    stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 

31 T-Mobile Czech Republic a.s.    stanovisko  bylo vyžádáno stanovisko nebylo doručeno 
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Spis.zn.: SÚ/7545/16                                                                                       Karlovy Vary 10/2020          
Vyřizuje:  ing. arch. Irena Václavíčková, tel.:  353 152 763 
 

Věc: Změna č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na vyhlídce - vyhodnocení připomínek a námitek veřejnosti a vlastníků nemovitostí 
 

Pořízení Změny č. 1/2016 platného Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na vyhlídce schválilo Zastupitelstvo města Karlovy Vary dne 26.1.2016. 
Projednávání návrhu Změny č. 1/2016 platného RP Karlovy Vary  - zahradnictví Na vyhlídce, zpracovaného v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, 
která byla v souladu s §  ……….. stavebního zákona vyvěšena v době od  4.6.2020  do  9.7.2020.  Dotčeným orgánům a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě.  
 

 PRÁVNICKÉ OSOBY  a  FYZICKÉ OSOBY – námitky a připomínky  

1 Ing. Věra Čapková 
Na Vyhlídce 810/39, 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
ze dne 12.7.2020 
doručeno dne 13.7.2020 

Věc: Námitky vlastníka proti návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví 
Na Vyhlídce  

V souladu s výzvou uvedenou ve vyhlášce o zahájení řízení o Změně č. 1/2016 regulačního plánu a s ust. 
§ 73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“) Podatel tímto podává jakožto spoluvlastník pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení,  
a to k návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce (dále jen „Návrh 
změny“) jako celku i k jeho jednotlivým částem tyto  

N á m i t k y 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva:  
- Čísla parcel: 1387, 1388, 1389 a 1390  
- Číslo listu vlastnictví: 1110  
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

Území dotčené Námitkami:  
- Objekt tzv. zahradnictví Na Vyhlídce  
- Čísla parcel: 1411/1, 21, 22  
- Číslo listu vlastnictví: 4118  
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

(dále jen „objekt Zahradnictví“, „řešení území“ nebo „ŘÚ“)  

II. Vymezení Námitek:  

1) Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury uvedenou v části 
b.5) Návrhu změny ve vztahu ke koncepci (struktuře a regulaci výšky staveb) v sektoru E.  

2) Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou regulačních zásad a prvků uvedenou v části b.6) Návrhu 
změny ve vztahu k regulaci míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku a výškové a prostorové 
regulaci sektoru E.  

3) Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou podrobných podmínek pro ochranu hodnot a charakteru 
území uvedenou v části d) Návrhu změny ve vztahu ke koncepci (struktuře a regulaci výšky staveb) 
v sektoru E.  

Námitkám se z části vyhovuje 
vyhovuje se v těchto bodech: 

- navrhovaná zástavba bude ve všech sektorech 
oproti návrhu změny RP snížena 

- objekt v sektoru E bude opticky rozdělen 
- objekt bývalé tělocvičny (sektor I) bude zachován 

nevyhovuje se v těchto bodech: 
- % ozelenění bude ponecháno dle návrhu 
- výška objektů bude i nadále určována pomocí 

referenčního bodu a výšky hlavní římsy 
- zpracování úpravy textového znění výrokové části 

bude ponecháno na zpracovateli změny RP  
Odůvodnění: 
Zastavění území bývalého zahradnictví je řešeno již 
v planém Územním plánu města Karlovy Vary, vydaným 
v roce 1997 
Dokument byl zpracován na základě platné legislativy. Při 
zpracování změny regulačního plánu projektant zohlednil 
platnou územně plánovací dokumentaci města, platnou 
nadřazenou krajskou dokumentaci a dokument vydaný 
vládou ČR tj. Politiku územního rozvoje ČR.  
Mezi republikové priority územního plánování patří zajištění 
udržitelného rozvoje. Proto jsou podle § 31 stavebního 
zákona určeny požadavky na konkretizaci obecně 
formulovaných cílů a úkolů územního plánování, které určují 
strategii a základní podmínky pro jejich naplňování v 
územně plánovací činnosti krajů a obcí a při tvorbě 
resortních koncepcí s důsledky pro území.  
Republikovými prioritami je mimo jiné: 
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4) Podatel nesouhlasí se Návrhem změny v části týkající se sektoru I.  
5) Podatel nesouhlasí s Návrhem změny v části týkající se sektoru C a D.  

Podatel se domáhá:  

1) aby bylo ustanovení šestého odstavce části b.5) Návrhu změny – Urbanistická koncepce a 
architektura – týkajícího se sektoru E ponecháno v původním znění Regulačního plánu, resp. V níže 
uvedeném rozsahu upraveno:  

a) Podatel se zejména domáhá, aby bylo vynecháno slovo „plnohodnotná“ v Návrhu změny z věty 
„Navrhují se tři plnohodnotná podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce“, dále aby bylo v dané větě 
před slovem „tři“ doplněno slovo „maximálně“ a aby byla na konci této věty tečka změněna na 
čárku a doplněna další věta znějící „kdy výška hřebenu objektu musí navazovat na výšku 
hřebenu sousedních stávajících řadových objektů a sousedícího objektu č. p. 1159.“ či jiná věta 
se stejným obsahovým významem.  

b) Podatel se dále domáhá, aby byla v Návrhu změny zvláště ponechána následující pasáž 
Regulačního plánu: „S ohledem na postupný přechod z řadové zástavby do vilové, jaký je patrný 
na protější straně ulice, i pro zachování průhledů z protější strany ulice se navrhuje objekt 
v nadzemních partiích hmotově rozdělený na tři dílčí objekty, propojené krčky. V krčcích je 
možné umístit občanskou vybavenost. Střecha v této části se předepisuje sedlová s ohledem na 
navazující stávající zástavbu.“ Podatel se naopak domáhá, aby pasáž hovořící o postavení 
objektu v části E jako souvislé řadové zástavby byla z Návrhu změny vypuštěna.  

c) Podatel se dále domáhá, aby byla v předmětném odstavci obsažena následující pasáž, obsahově 
vycházející z původního znění Regulačního plánu: „Koncová nadzemní část objektu E bude 
odpovídat hloubkou sousedním stávajícím řadovým objektům.“  

Podatel se tedy s ohledem na výše řečené domáhá, aby předmětné ustanovení týkající se sektoru E znělo 
následovně:  
„Zástavba podél ulice Na Vyhlídce (sektor E) přiléhá ke stávající opěrné zdi pod ulicí. Nadzemní část na 
úrovni ulice Na Vyhlídce zachovává uliční čáru sousední řadové zástavby. Navrhují se maximálně tři 
podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce, kdy výška hřebenu objektu musí navazovat na výšku hřebenu 
sousedních stávajících řadových objektů a sousedícího objektu č. p. 1159.“. Pod úrovní ulice je 
dvoupodlažní podnož, nejnižší podlaží na úrovni přístupové komunikace je užíváno pro garážování. 
Podlaží pod úrovní ulice Na Vyhlídce navazuje na pochozí přestropení přístupové komunikace do areálu, 
na tuto stranu jsou orientovány byty s předzahrádkami. S ohledem na postupný přechod z řadové zástavby 
do vilové, jaký je patrný na protější straně ulice, i pro zachování průhledů z protější strany ulice se navrhuje 
objekt v nadzemních partiích hmotově rozdělený na tři dílčí objekty, propojené krčky. V krčcích je možné 
umístit občanskou vybavenost. Střecha v této části se předepisuje sedlová s ohledem na navazující 
stávající zástavbu. Koncová nadzemní část objektu E bude odpovídat hloubkou sousedním stávajícím 
řadovým objektům.“ 

2) aby byla ustanovení části b.6) Návrhu změny – Regulační zásady a prvky – týkající se sektoru E 
změněna v souladu s výše Podatelem požadovanou změnou Urbanistické koncepce a architektury.  

- při stanovování způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území.  

- Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch     

- Cílem je účelné využívání a uspořádání území a 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území omezovat negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.  

 

PÚR dále určuje kritéria a podmínky pro rozhodování o 
změnách v území:  
- podporovat rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje 

uvnitř zastavěného území   
- nově využít nevyužívané průmyslové, skladové, dopravní 

a jiné plochy, 
- řešit rekultivaci a revitalizaci opuštěných areálů a ploch  
 

Regulační plán byl vydán jako obecně závazná vyhláška 
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, 
uvedeného v platném Územním plánu města Karlovy Vary 
v roce 2007. Změna regulačního plánu řeší především 
změnu určení regulativů na podkladu zaregistrované 
Územní studie prostorových regulativů pro historické 
centrum města Karlovy Vary z roku 2014, která je také 
podkladem pro zpracování nového územního plánu 
Karlových Varů. Podle platného regulačního plánu je 
výšková regulace určena počtem podlaží, kde zcela nelze 
zajisti optimální výšku objektů, proto je nově určena výškou 
objektů, resp. jejich hřebene a hlavní římsy od referenčního 
bodu. Dále byla plocha nově rozdělena s ohledem na její 
velikost na sektory, které jsou specifikovány. 
 

Navržená změna procenta ozelenění jednotlivých sektorů 
území řeší minimální zeleň v rostlém terénu, což ve 
skutečnosti zajišťuje více zeleně oproti platnému 
regulačnímu plánu, který do zeleně započítává i ozelení 
střech a fasád. 
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a) Podatel se zejména domáhá, aby byla změněna míra zastavění pozemku a ozelenění pozemku, 
tj. jednotlivé údaje (zejména v příslušné tabulce) týkající se sektoru E, tak aby byla respektována 
výše popsaná koncepce rozdělení sektoru E do tří dílčích objektů, jejichž výška hřebenu musí 
navazovat na výšku hřebenu sousedních stávajících řadových objektů a sousedícího objektu č. p. 
1159, a kdy koncová nadzemní část objektu E bude odpovídat hloubkou sousedním stávajícím 
řadovým objektům. 

b) Podatel se dále domáhá, aby byla změněna výšková a prostorová regulace, tj. jednotlivé údaje 
(zejména v příslušné tabulce – snížení max. výšky římsy nad RB (m) a max. výšky hřebene nad 
RB (m)) týkající se sektoru E, tak aby bylo respektováno výše popsané stanovení maximálně tří 
podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce, kdy výška hřebenu musí navazovat na výšku hřebenu 
sousedních stávajících řadových objektů a sousedícího objektu č. p. 1159, a byla zachována 
maximální výška hřebene v souladu s původním zněním Regulačního plánu v nadmořské výšce 
455,0 m n. m.  

c) Podatel se rovněž domáhá, aby byl změněn údaj ohledně míry ozelenění uvedený v příslušné 
tabulce tak, aby byla respektována hodnota procenta ozelenění pozemku uvedená v části l) 
stávajícího znění Regulačního plánu, tj. ve vztahu k sektoru E 25 % namísto současných 5 %.  

3) aby byla ustanovení části d) Návrhu změny – Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru 
území – týkající se sektoru E změněna v souladu s výše Podatelem požadovanou změnou 
Urbanistické koncepce a architektury.  

a) Podatel se zejména domáhá, aby bylo v Návrhu změny ponecháno ustanovení upravující 
Regulaci podlažnosti, zvláště tato věta: „S ohledem na stabilizované území byly v některých 
sektorech odvozeny výškové regulace ze stávající sousední zástavby.“  

4) aby bylo respektováno původní znění Regulačního plánu v části týkající se sektoru I, tj. aby byl 
zachován objekt tělocvičny ve stávající podobě, s možnou úpravou sklonu střechy.  

5) aby bylo respektováno původní znění Regulačního plánu v části týkající se sektorů C a D, tj. zejména, 
aby v Návrhu změny bylo ponecháno následující ustanovení: „V částech (sektorech) C a D jsou 
navrženy objekty rozvolněného objemu s terasami a ozeleněnými střechami. Svým tvarováním a 
pojetím by měly být vhodným protipólem vily Lützow. Objekty vyrůstají ze společné podzemní 
podnože s garážemi, v nadzemních částech jsou samostatně stojící. Mezi objekty částí A, B, C a D je 
vytvořen veřejný prostor, kde se protínají stezky pro pěší a kde jsou v parterech objektů situovány 
provozovny občanské vybavenosti.“  

a) Podavatel se dále domáhá, aby byla v souvislosti s respektováním původního znění Regulačního 
plánu a námitkami uvedenými v bodech 1) až 3) změněna ta ustanovení Návrhu změny, která 
úzce souvisí se strukturou a koncepcí sektoru E, tj. zvláště ustanovení týkající se přiléhajících 
sektorů C a D. Podavatel se domáhá, aby byla snížena výška a míra zastavění objektů 
umístěných v těchto sektorech, a naopak zvýšena míra ozelenění.  

6) aby byla odpovídajícím způsobem změněna všechna ustanovení obsahově související s ustanoveními 
napadenými ve výše uvedených bodech Námitek včetně grafických výkresů a zákresů.  
 

Vzhledem k tomu, že je nutné při realizaci staveb 
zohledňovat podmínky dané mimo jiné i vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění (dále jen vyhláška), lze předpokládat, že vzhledem 
k zohlednění ustanovení §§ 22,23, 24, 25 vyhlášky, bude 
skutečné ozelenění pozemku daleko vyšší. Součástí sektorů 
jsou i komunikace, které též ovlivní konečnou hmotu 
objektů. 
 

Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech. To se týká i sektoru E, kde je určeno zachování 
uliční čáry sousední stávající řadové zástavby. Navrhovaný 
objekt bude „opticky rozčleněn na části, vycházející ze šířky 
parcelace zástavby v okolí, budou zajištěny výškové rozdíly 
v hřebenech střech v dílčích částech“. 
 

Objekt tělocvičny v sektoru I bude zachován. 
 

Regulační plán určuje urbanistickou a architektonickou 
koncepci řešené lokality. Skutečná podoba budoucích 
staveb bude ovlivněna faktem, že řešené území se nachází 
ve vyhlášené Městské památkové zóně (1992) a Městské 
památkové rezervaci (2018). Ke změně RP proběhla 
jednání s příslušným dotčeným orgánem – Ministerstvem 
kultury ČR, na základě těchto jednání byl návrh upraven. Je 
tím tak zaručen odborný dohled nad budoucí výstavbou a 
bude také zajištěna ochrana  historických hodnot území. 
 

V námitce byl citován § 12, zákona č. 114/92 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, definující 
krajinný ráz. 
Z citovaného §12 je zřejmé, že se krajinný ráz posuzuje 
v kontextu „doteku“ sídla s krajinnou nebo se posuzují nové 
záměry umisťované do krajiny. Využití území uvnitř sídla 
obce nemůže tudíž ovlivnit krajinný ráz.  
 

Tak jako hodnocení krajinného rázu, urbanistické koncepce, 
architektury, ochrany životního prostředí, tak i hodnocení 
estetičnosti je z pohledu laika subjektivní, vždy dané určitým 
pohledem na danou problematiku.  
V rámci řízení o změně RP se dává možnost vyjádření 
vlastníkům dotčených nemovitostí a široké veřejnosti. 
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II. Odůvodnění Námitek: 

Námitky proti Změně č. 1/2016 Regulačního plánu (zahradnictví Na Vyhlídce), jehož předmětem je 
územní regulace objektu Zahradnictví, Podavatel podává z titulu vlastnického práva k sousednímu 
pozemku a stavbám, které bude případným územním rozhodnutím přímo dotčeno. Ačkoliv Podatelův 
pozemek a stavby s objektem Zahradnictví přímo nesousedí (nejsou mezujícím pozemkem se společnou 
hranicí), když obě nemovitosti rozděluje místní komunikace ulice Na Vyhlídce, z hlediska ustáleného 
výkladu pojmu dotčenosti sousedního pozemku (viz nález Ústavního soudu 96/2000 Sb. Ze dne 22. března 
2000) a s ohledem na všechny skutkové okolnosti (bezprostřední blízkost Podatelových nemovitostí 
k objektu Zahradnictví) jsou Podatelovy nemovitosti předmětným územním rozhodnutím přímo dotčené.  

Navrhovanou Změnou regulačního plánu by byla umožněna zástavba řešeného území v takové míře, že 
při využití nejvyšších přípustných limitů, které Změna regulačního plánu umožňuje, stavebníkem by došlo 
k podstatnému zastínění ulice Na Vyhlídce, a tedy k omezení průniku slunečních paprsků k Podatelovým 
nemovitostem. Dále by došlo ke zvýšení hluku, vibrací a zvýšení dopravy způsobených potenciálními 
uživateli nemovitostí postavených v řešeném území (viz sektor G = pozemní komunikace napojující se na 
ulici Na Vyhlídce), a konečně ke zhoršení výhledu, který má Podatel ze svých nemovitostí na město 
Karlovy Vary (kopec s rozhlednou Dianou, kopec Jelení skok atd.), a tím pádem k poklesu cen 
Podatelových nemovitostí. Zvýšení limitů výškové regulace navíc není v navrhovaném znění Změny 
regulačního plánu dostatečně odůvodněno, na veřejném projednávání dne 8. 7. 2020 bylo dokonce 
zpracovatelem Změny regulačního plánu popřeno. Navrhovaná Změna regulačního plánu nedůvodně 
zvyšuje zastavěnost a celkovou bytovou kapacitu dané lokality v situaci, kdy v blízkém okolí existuje řada 
nedostavěných nebo neobsazených nemovitostí. Umožnění stavby v rozsahu maximálních limitů 
v navrhované Změně regulačního plánu by také vedlo k významnému zatížení okolí neúměrně dlouho 
probíhajícími stavebními pracemi.  

Námitky ve výše uvedeném obsahu Podatel uplatňuje zvláště ve vztahu k sektoru E řešeného území, 
který s jeho nemovitostmi sousedí bezprostředně a stavby na něm postavené by měly na Podatelovy 
nemovitosti nejintenzivnější dopad (viz výše – zastínění, zhoršení výhledu, zvýšení hluku, vibrací a dopravy 
s celkovým důsledkem poklesu hodnoty Podatelových (a jiných) nemovitostí). V této souvislosti se Podatel 
domáhá změny celkové urbanistické koncepce a architektury objektu v sektoru E a snížení nejvyšších 
přípustných limitů týkajících se sektoru E, a to zvláště regulace míry zastavění pozemku a změny výškové 
a prostorové regulace.  

Urbanistická koncepce a architektura  

Podatel při formulaci svých Námitek vychází z velké části ze znění platného Regulačního plánu, který je 
podle názoru Podatele mnohem šetrnější vůči zájmům sousedících vlastníků i k životnímu prostředí a 
krajinnému rázu, neboť v části týkající se sektoru E obsahuje odlišnou úpravu urbanistické koncepce a 
architektury i regulačních limitů. Platný Regulační plán tak v prvé řadě využívá jiného systému výškové 
regulace než současný Návrh změny, kdy výška budov je regulována podlažími, a nikoliv maximální 
výškou římsy a hřebenu střechy. Tuto úpravu sice současný Návrh změny zčásti zachovává, když 
zakotvuje větu „Navrhují se tři plnohodnotná podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce,“ ale přidáním slova 
plnohodnotná dochází ke značnému rozvolnění výškové regulace oproti stávajícímu stavu. Je totiž 

Správné řešení dané problematiky je pak zaručeno 
zohledněním stanovisek dotčených orgánů, posouzením 
odborníky a možným zohledněním obdržených připomínek a 
námitek. Co se týká ochrany životního prostředí, tak je 
nutné upřesnit, že území řešené RP se nachází v těsné 
blízkosti parku a nedaleko od lázeňského lesa. Nová 
zástavba  je navrhována včetně povinného ozelenění. Lze 
jednoznačně konstatovat, že nová zástavba vyřeší 
současný neutěšený stav území, který je s uvedenými 
hodnotami v kolizi. 
 

K odstavci „Zásah do práv sousedních vlastníků“ 
Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 
 

Území je navrženo k přestavbě právě proto, aby byly využity 
opuštěné, nevyužívané areály v území, které působí daleko 
rušivěji než nová zástavba. Současný stav území má  bez 
pochyby negativní vliv i na životní prostředí. 
 

K pohodě bydlení již byl vydán judikát Nejvyššího 
správního soudu ze dne 02.02.2006, čj. 2 As 44/2005, 
který konstatuje: 

 „Pohodou bydlení“ ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které 
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro 
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena 
vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v 
tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek 
životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, 
výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), 
čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými 
emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita 
narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy 
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umožněno vystavění stavby až se čtyřmi či pěti podlažími nad úroveň ulice Na Vyhlídce, čímž dojde 
k výraznému zhoršení prosvícení této ulice, stejně jako k podstatnému zakrytí výhledu na město ze staveb 
stojících na druhé straně ulice včetně té Podatelovy.  

Návrh změny v tomto ohledu rovněž nerespektuje výšku okolních staveb, na které mají stavby v sektoru E 
navazovat, zvláště sousedící řadové zástavby, kdy všechny tyto řadové domy disponují pouze dvěma 
plnohodnotnými podlažími a podkrovím. Předmětná řadová zástavba podél ulice Na Vyhlídce navíc tvoří 
určitý kompaktní celek, specifický architektonickou jedinečností jednotlivých řadových domů, avšak 
jednotný výškou a podlažností těchto domů. Jelikož na tyto řadové domy mají stavby v sektoru E 
navazovat, musí jejich systém respektovat. Tytéž závěry platí i z hlediska staveb na protilehlé straně ulice 
Na Vyhlídce, které se směrem k vilové zástavbě snižují, tudíž by bylo naprosto nelogické a neestetické, 
kdyby se stavby v sektoru E měly tímto směrem naopak zvyšovat. Současným zněním Návrhu změny tak 
není brán ohled na okolí řešeného území a krajinný ráz dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) a na životní prostředí.  

Dle tohoto ustanovení platí, že „krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická 
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“  

Z výše uvedených důvodů se tedy Podatel dovolává současného znění Regulačního plánu hovořícího 
v příslušném ustanovení pouze o třech podlažích u staveb v sektoru E (tj. tolika podlažích, kterými 
disponují sousedící řadové domy). Z důvodu jednoznačnosti dané regulace se Podatel navíc dovolává 
zakotvení slova maximálně u regulace podlažnosti a dále zakotvení věty, jež bude zcela určitě vyjadřovat, 
že výška staveb v sektoru E musí odpovídat výšce sousedících řadových domů a domu č. p. 1159.  

Podatel se dále dovolává současného znění Regulačního plánu týkajícího se urbanistické koncepce 
sektoru E, a to věty: „S ohledem na postupný přechod z řadové zástavby do vilové, jaký je patrný na 
protější straně ulice, i pro zachování průhledů z protější strany ulice se navrhuje objekt v nadzemních 
partiích hmotově rozdělený na tři dílčí objekty, propojené krčky.“ Toto ustanovení bylo v současném Návrhu 
změny úplně opomenuto, ačkoliv je jednoznačné, že v Regulačním plánu je na tuto variantu kladen důraz a 
je preferovanou variantou oproti variantě se souvislou řadovou zástavbou. Rovněž je patrný i důvod, proč 
je varianta rozdělení objektů na tři dílčí objekty variantou žádnou, kterým je ochrana krajinného rázu – 
přechod z řadové zástavby do vilové, jaký je patrný na protější straně ulice, stejně jako je tímto důvodem i 
ochrana zájmů vlastníků nemovitostí v ulici Na Vyhlídce – zachování průhledů z protější strany ulice. 
Důvodem je tak v neposlední řadě i co největší zmírnění dopadů zastínění, které zřízení stavby v sektoru E 
bude na ulici Na Vyhlídce mít.  

Podatel se proto domáhá navrácení preferované varianty z původního znění Regulačním plánu do Návrhu 
změny – rozdělení objektu v sektoru E na tři dílčí objekty propojené krčky (de facto vily). Z důvodu 
jednoznačnosti regulace a ochrany všech hodnot, které jsou preferencí dané varianty v Regulačním plánu 
jednoznačně sledovány, se Podatel domáhá, aby varianta souvisejících řadových staveb byla 
z předmětného ustanovení úplně vynechána.  

objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se 
posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 
souvislostech. 

Při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda 
bydlení zajištěna, se nemůže správní orgán zcela 
abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných 
způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na 
pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat. Podmínkou 
zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že 
způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí 
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v 
podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných 
standardů se zohledněním místních zvláštností dané 
lokality. 

Lze tedy konstatovat, že nelze na základě osobního 
vlastnictví uplatňovat nároky, které by nad přípustnou míru 
zasahovaly do vlastnických práv jiné osoby. 

 
Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání územního plánu v roce 1997 a následně při 
projednání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 
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Podatel se rovněž domáhá respektování původního znění Regulačního plánu stanovujícího, že jak 
v případě preferované varianty, tak varianty související řadové zástavby bude koncová nadzemní část 
objektu E odpovídat hloubkou sousedním stávajícím řadovým objektům. I toto ustanovení totiž 
v současném Návrhu změny chybí, přičemž platí, že i tímto ustanovením jsou chráněny okolní nemovitosti i 
krajinný ráz, a v neposlední řadě i životní prostředí. Zvětšení hloubky, tj. míry zastavění je totiž na úkor 
míry ozelenění, a tedy životního prostředí.  

Podatel se tedy domáhá z důvodů výše popsaných změn v urbanistické koncepci a architektuře v sektoru 
E a je přesvědčen, že ponechání navrhovaného znění Návrhu změny bude mít za důsledek porušení 
ochrany krajinného rázu, estetičnosti, oprávněných zájmů vlastníků sousedících nemovitostí a ochrany 
životního prostředí. Tato újma je pak jednoznačně zřetelná kupříkladu v zákresu O.3 (Vyhlídka Petra 
Velikého) či O.6 (Ulice Na Vyhlídce – od jihovýchodu), které jsou přílohou Návrhu změny.  

Regulační zásady a prvky  

Podatel se domáhá změny příslušných hodnot regulačních zásad a prvků, které musí být v souladu s výše 
požadovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury v sektoru E. Jedná se zejména o údaje 
v tabulce míry zastavění a ozelenění pozemku a o údaje v tabulce výškové a prostorové regulace. Je nutné 
zejména snížit maximální výšku římsy a hřebene. Dále je nutné zvýšit procento ozelenění pozemku, kdy 
v původním Návrhu změny bylo procento ozelenění v sektoru E stanoveno na 25 %, zatímco Návrh změny 
operuje pouze s 5 procenty. Podatel je přesvědčen, že současný návrh je v příkrém rozporu s ochranou 
životního prostředí.  

Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území  

Podavatel se dovolává současného znění Regulačního plánu, stanovujícího, že „s ohledem na 
stabilizované území byly v některých sektorech odvozeny výškové regulace ze stávající sousední 
zástavby.“ I toto ustanovení slouží k ochraně hodnot podrobně popsaných výše, zejména krajinného rázu a 
zájmu vlastníků sousedících nemovitostí.  

Další ustanovení Námitek  

I v dalších ustanoveních Námitek se Podavatel domáhá ochrany zvláště krajinného rázu a významných 
kulturních hodnot jako je zachování současné tělocvičny v ulici Kolmá v sektoru I či koncepce sektoru C a 
D, které je popsáno v původním znění Regulačního plánu a které současné znění Návrhu změny 
nerespektuje.  

Zásah do práv sousedních vlastníků  

Podatel dále uvádí, že je třeba rovněž zhodnotit dopad Návrhu změny na práva sousedních vlastníků i 
v jiných oblastech, než je zastínění jejich nemovitostí a ulice Na Vyhlídce a zhoršení kvality výhledu. 
Podatel se domnívá, že Návrh změny způsobí markantní navýšení pohybu a pobytu osob v řešeném 
území, což s sebou přináší narušení kvality bydlení vlastníků stávajících objektů a zejména pak narušení 
jejich práva na soukromí. Je tomu tak i z důvodu nadměrné hlučnosti, prašnosti, znečištění ovzduší a 
hromadění odpadů. Tento zásah je o to zásadnější, že se jedná o území smíšeného lázeňství. 
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 2 Zuzana Hrušková 
Na Vyhlídce 1027/47 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
ze dne 12.7.2020 
doručeno dne 13.7.2020 

1) Podavatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury v sektoru P, E, F, 
D, C, H, A, B, I 

2) Podavatel nesouhlasí s navrhovanou regulací míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku a 
výškové a prostorové regulaci sektoru P, E, F, D, C, H, A, B, I 

Odůvodnění: 
Ačkoliv podatelův pozemek a stavby s objektem zahradnictví přímo nesousedí (nejsou mezujícím 
pozemkem se společnou hranicí), když obě nemovitosti rozděluje místní komunikace Na Vyhlídce, 
z hlediska ustáleného výkladu pojmu dotčenosti sousedního pozemku (viz. nález Ústavního soudu 96/200 
Sb., ze dne 22.3.2000) a s ohledem na všechny skutkové okolnosti (bezprostřední blízkost podatelových 
nemovitostí k objektu zahradnictví) jsou podatelovy nemovitosti předmětným územním rozhodnutím přímo 
dotčené. 
Podavatel se domnívá, že výstavba a návrh na změny způsobí markantní navýšení dopravy, pohybu osob, 
což způsobí nadměrnou hlučnost, vibrace, prašnost, znečištění ovzduší a hromadění odpadů a tím naruší 
podatelova práva na soukromí. Důsledkem výše uvedeného dojde k poklesu hodnoty podatelových 
nemovitostí. 

Námitkám se z části vyhovuje 
vyhovuje se v bodě 1): 
- navrhovaná zástavba bude ve všech sektorech oproti 

návrhu změny RP snížena 
nevyhovuje se v bodě 2): 
- % ozelenění bude ponecháno dle návrhu změny RP 

 

Odůvodnění: 
Zastavění území bývalého zahradnictví je řešeno již 
v planém Územním plánu města Karlovy Vary, vydaným 
v roce 1997 
Dokument byl zpracován na základě platné legislativy. Při 
zpracování změny regulačního plánu projektant zohlednil 
platnou územně plánovací dokumentaci města, platnou 
nadřazenou krajskou dokumentaci a dokument vydaný 
vládou ČR tj. Politiku územního rozvoje ČR.  
 

Navržená změna procenta ozelenění jednotlivých sektorů 
území řeší procento minimální zeleně v rostlém terénu, což 
ve skutečnosti zajišťuje více zeleně oproti platnému 
regulačnímu plánu, který do zeleně započítává i ozelení 
střech a fasád. 
Vzhledem k tomu, že je nutné při realizaci staveb 
zohledňovat podmínky dané mimo jiné i vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění (dále jen vyhláška), lze předpokládat, že vzhledem 
k zohlednění ustanovení §§ 22,23, 24, 25 vyhlášky, bude 
skutečné ozelenění pozemku daleko vyšší. Součástí sektorů 
jsou i komunikace, které ovlivní i konečnou hmotu objektů. 
 

V judikátu č. 7 As 13/2010 – 145 NSS 12. března 2010 je  
uvedeno, že: “neexistuje žádný právní předpis, na základě 
něhož by bylo možné tvrzené snížení hodnoty nemovitostí 
stěžovatelů jakkoliv stanovit a objektivizovat“.  
Pořizovatel nezpochybňuje vyjádřenou obavu o snížení 
hodnoty nemovitostí, avšak jedná se o subjektivní pohled 
Podatelky, bez reálného základu podané námitky. 
Jak je dále uvedeno v judikátu: „otázky důsledků staveb na 
jejich okolí včetně prodejnosti nemovitostí, jsou již dány a 
vyřešeny v územně plánovací dokumentaci. „ 
„Obyvatelé té které obce si proto musí střežit svá práva 
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včas, tj. již v procesu pořizování a schvalování územně 
plánovací dokumentace, a snažit se tak zasadit o takovou 
formu zástavby, kterou považují pro sebe za přijatelnou.“ 
 

Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání územního plánu v roce 1997 a následně při 
projednání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 

3 Jiří Hruška 
Na Vyhlídce 1027/4, 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
ze dne 12.7.2020 
doručeno dne 13.7.2020 

1) Podavatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury v sektoru P, E, F, 
D, C, H, A, B, I 

2) Podavatel nesouhlasí s navrhovanou regulací míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku a 
výškové a prostorové regulaci sektoru P, E, F, D, C, H, A, B, I 

Odůvodnění: 
Ačkoliv podatelův pozemek a stavby s objektem zahradnictví přímo nesousedí, obě nemovitosti rozděluje 
místní komunikace Na Vyhlídce, z hlediska ustáleného výkladu pojmu dotčenosti sousedního pozemku 
(viz. nález Ústavního soudu 96/200 Sb., ze dne 22.3.2000) a s ohledem na všechny skutkové okolnosti 
(bezprostřední blízkost podatelovy nemovitostí k objektu zahradnictví) jsou podatelovy nemovitosti 
předmětným územním rozhodnutím přímo dotčené. 
Podavatel se domnívá, že výstavba a návrh na změny způsobí markantní navýšení dopravy, pohybu osob, 
což způsobí nadměrnou hlučnost, vibrace, prašnost, a hromadění odpadů a tím naruší podatelova práva na 
soukromí. Důsledkem výše uvedeného dojde k poklesu hodnoty podatelových nemovitostí. 

Námitkám se z části vyhovuje 
vyhovuje se v bodě 1): 
- navrhovaná zástavba bude ve všech sektorech oproti 

návrhu změny RP snížena 
nevyhovuje se v bodě 2): 
- % ozelenění bude ponecháno dle návrhu změny RP   

 
Odůvodnění: 
Zastavění území bývalého zahradnictví je řešeno již 
v planém Územním plánu města Karlovy Vary, vydaným 
v roce 1997 
Dokument byl zpracován na základě platné legislativy. Při 
zpracování změny regulačního plánu projektant zohlednil 
platnou územně plánovací dokumentaci města, platnou 
nadřazenou krajskou dokumentaci a dokument vydaný 
vládou ČR tj. Politiku územního rozvoje ČR.  
 
Navržená změna procenta ozelenění jednotlivých sektorů 
území řeší minimální zeleň v rostlém terénu, což ve 
skutečnosti zajišťuje více zeleně oproti platnému 
regulačnímu plánu, který do zeleně započítává i ozelení 
střech a fasád. 
Vzhledem k tomu, že je nutné při realizaci staveb 
zohledňovat podmínky dané mimo jiné i vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění (dále jen vyhláška), lze předpokládat, že vzhledem 
k zohlednění ustanovení §§ 22,23, 24, 25 vyhlášky, bude 
skutečné ozelenění pozemku daleko vyšší. Součástí sektorů 
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jsou i komunikace, které též ovlivní konečnou hmotu 
objektů. 
 

V judikátu č. 7 As 13/2010 – 145 NSS 12. března 2010 je  
uvedeno, že: “neexistuje žádný právní předpis, na základě 
něhož by bylo možné tvrzené snížení hodnoty nemovitostí 
stěžovatelů jakkoliv stanovit a objektivizovat“.  
Pořizovatel RP nezpochybňuje vyjádřenou obavu o snížení 
hodnoty nemovitostí, avšak jedná se o subjektivní pohled 
Podatele, bez reálného základu podané námitky. 
Jak je dále uvedeno v judikátu: „otázky důsledků staveb na 
jejich okolí včetně prodejnosti nemovitostí, jsou již dány a 
vyřešeny v územně plánovací dokumentaci. „ 
„Obyvatelé té které obce si proto musí střežit svá práva 
včas, tj. již v procesu pořizování a schvalování územně 
plánovací dokumentace, a snažit se tak zasadit o takovou 
formu zástavby, kterou považují pro sebe za přijatelnou.“ 
 

Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 

4 Miljo Milev 
Na Vyhlídce 41, 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
ze dne 8.7.2020 
doručeno dne 10.7.2020 

Věc: Námitky vlastníka proti návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví 
Na Vyhlídce  

V souladu s výzvou uvedenou ve vyhlášce o zahájení řízení o Změně č. 1/2016 regulačního plánu a s  
ust. § 73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
jen „stavební zákon“) Podatel tímto podává jakožto spoluvlastník pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení,  
a to k návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce (dále jen „Návrh 
změny“) jako celku i k jeho jednotlivým částem tyto  

 

N á m i t k y 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva:  
- Čísla parcel: 1393, 1391 a 1392  
- Číslo listu vlastnictví: 867 
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

Území dotčené Námitkami:  

Námitkám se z části vyhovuje 
vyhovuje se v těchto bodech: 

- navrhovaná zástavba bude ve všech sektorech 
oproti návrhu změny RP snížena 

- objekt v sektoru E bude opticky rozdělen 
- objekt bývalé tělocvičny bude zachován 

nevyhovuje se v těchto bodech: 
- % ozelenění bude ponecháno dle návrhu změny 

RP  
- výška objektů bude i nadále určována pomocí 

referenčního bodu a výšky hlavní římsy 
- zpracování úpravy textového znění výrokové části 

bude ponecháno na zpracovateli změny RP  
Odůvodnění: 
Zastavění území bývalého zahradnictví je řešeno již 
v planém Územním plánu města Karlovy Vary, vydaným 
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- Objekt tzv. zahradnictví Na Vyhlídce  
- Čísla parcel: 1411/1, 21, 22  
- Číslo listu vlastnictví: 4118  
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

(dále jen „objekt Zahradnictví“, „řešení území“ nebo „ŘÚ“)  

II. Vymezení Námitek: 

1) Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury uvedenou v části 
b.5) Návrhu změny ve vztahu ke koncepci (struktuře a regulaci výšky staveb) v sektoru E.  

2) Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou regulačních zásad a prvků uvedenou v části b.6) Návrhu 
změny ve vztahu k regulaci míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku a výškové a prostorové 
regulaci sektoru E.  

3) Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou podrobných podmínek pro ochranu hodnot a charakteru 
území uvedenou v části d) Návrhu změny ve vztahu ke koncepci (struktuře a regulaci výšky staveb) 
v sektoru E.  

4) Podatel nesouhlasí se Návrhem změny v části týkající se sektoru I.  
5) Podatel nesouhlasí s Návrhem změny v části týkající se sektoru C a D.  

Podatel se domáhá:  

1) aby bylo ustanovení šestého odstavce části b.5) Návrhu změny – Urbanistická koncepce a 
architektura – týkajícího se sektoru E ponecháno v původním znění Regulačního plánu, resp. V níže 
uvedeném rozsahu upraveno:  

a) Podatel se zejména domáhá, aby bylo vynecháno slovo „plnohodnotná“ v Návrhu změny z věty 
„Navrhují se tři plnohodnotná podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce“, dále aby bylo v dané větě 
před slovem „tři“ doplněno slovo „maximálně“ a aby byla na konci této věty tečka změněna na 
čárku a doplněna další věta znějící „kdy výška hřebenu objektu musí navazovat na výšku 
hřebenu sousedních stávajících řadových objektů a sousedícího objektu č. p. 1159.“ či jiná věta 
se stejným obsahovým významem.  

b) Podatel se dále domáhá, aby byla v Návrhu změny zvláště ponechána následující pasáž 
Regulačního plánu: „S ohledem na postupný přechod z řadové zástavby do vilové, jaký je patrný 
na protější straně ulice, i pro zachování průhledů z protější strany ulice se navrhuje objekt 
v nadzemních partiích hmotově rozdělený na tři dílčí objekty, propojené krčky. V krčcích je 
možné umístit občanskou vybavenost. Střecha v této části se předepisuje sedlová s ohledem na 
navazující stávající zástavbu.“ Podatel se naopak domáhá, aby pasáž hovořící o postavení 
objektu v části E jako souvislé řadové zástavby byla z Návrhu změny vypuštěna.  

c) Podatel se dále domáhá, aby byla v předmětném odstavci obsažena následující pasáž, 
obsahově vycházející z původního znění Regulačního plánu: „Koncová nadzemní část objektu E 
bude odpovídat hloubkou sousedním stávajícím řadovým objektům.“  

 

Podatel se tedy s ohledem na výše řečené domáhá, aby předmětné ustanovení týkající se sektoru E znělo 
následovně:  

v roce 1997. 
Dokument byl zpracován na základě platné legislativy. Při 
zpracování změny regulačního plánu projektant zohlednil 
platnou územně plánovací dokumentaci města, platnou 
nadřazenou krajskou dokumentaci a dokument vydaný 
vládou ČR tj. Politiku územního rozvoje ČR.  
 

Regulační plán byl vydán jako obecně závazná vyhláška 
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, 
uvedeného v platném Územním plánu města Karlovy Vary 
v roce 2007. Změna regulačního plánu řeší především 
změnu určení regulativů na podkladu zaregistrované 
Územní studie prostorových regulativů pro historické 
centrum města Karlovy Vary z roku 2014, která je také 
podkladem pro zpracování nového územního plánu 
Karlových Varů. Podle platného regulačního plánu je 
výšková regulace určena počtem podlaží, kde zcela nelze 
zajisti výšku objektů, proto je nově určena výškou objektů, 
resp. jejich hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu. 
Dále byla plocha nově rozdělena s ohledem na její velikost 
na sektory, které jsou dále specifikovány. 
 

Navržená změna procenta ozelenění jednotlivých sektorů 
území řeší minimální zeleň v rostlém terénu, což ve 
skutečnosti zajišťuje více zeleně oproti platnému 
regulačnímu plánu, který do zeleně započítává i ozelení 
střech a fasád. 
Vzhledem k tomu, že je nutné při realizaci staveb 
zohledňovat podmínky dané mimo jiné i vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění (dále jen vyhláška), lze předpokládat, že vzhledem 
k zohlednění ustanovení §§ 22,23, 24, 25 vyhlášky, bude 
skutečné ozelenění pozemku daleko vyšší. Součástí sektorů 
jsou i komunikace, které též ovlivní konečnou hmotu 
objektů. 
 

Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech. To se týká i sektoru E, kde je určeno zachování 
uliční čáry sousední stávající řadové zástavby. Navrhovaný 
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„Zástavba podél ulice Na Vyhlídce (sektor E) přiléhá ke stávající opěrné zdi pod ulicí. Nadzemní část na 
úrovni ulice Na Vyhlídce zachovává uliční čáru sousední řadové zástavby. Navrhují se maximálně tři 
podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce, kdy výška hřebenu objektu musí navazovat na výšku hřebenu 
sousedních stávajících řadových objektů a sousedícího objektu č. p. 1159.“. Pod úrovní ulice je 
dvoupodlažní podnož, nejnižší podlaží na úrovni přístupové komunikace je užíváno pro garážování. 
Podlaží pod úrovní ulice Na Vyhlídce navazuje na pochozí přestropení přístupové komunikace do areálu, 
na tuto stranu jsou orientovány byty s předzahrádkami. S ohledem na postupný přechod z řadové zástavby 
do vilové, jaký je patrný na protější straně ulice, i pro zachování průhledů z protější strany ulice se navrhuje 
objekt v nadzemních partiích hmotově rozdělený na tři dílčí objekty, propojené krčky. V krčcích je možné 
umístit občanskou vybavenost. Střecha v této části se předepisuje sedlová s ohledem na navazující 
stávající zástavbu. Koncová nadzemní část objektu E bude odpovídat hloubkou sousedním stávajícím 
řadovým objektům.“ 

2) aby byla ustanovení části b.6) Návrhu změny – Regulační zásady a prvky – týkající se sektoru E 
změněna v souladu s výše Podatelem požadovanou změnou Urbanistické koncepce a architektury.  

a) Podatel se zejména domáhá, aby byla změněna míra zastavění pozemku a ozelenění pozemku, 
tj. jednotlivé údaje (zejména v příslušné tabulce) týkající se sektoru E, tak aby byla respektována 
výše popsaná koncepce rozdělení sektoru E do tří dílčích objektů, jejichž výška hřebenu musí 
navazovat na výšku hřebenu sousedních stávajících řadových objektů a sousedícího objektu č. p. 
1159, a kdy koncová nadzemní část objektu E bude odpovídat hloubkou sousedním stávajícím 
řadovým objektům. 

b) Podatel se dále domáhá, aby byla změněna výšková a prostorová regulace, tj. jednotlivé údaje 
(zejména v příslušné tabulce – snížení max. výšky římsy nad RB (m) a max. výšky hřebene nad 
RB (m)) týkající se sektoru E, tak aby bylo respektováno výše popsané stanovení maximálně tří 
podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce, kdy výška hřebenu musí navazovat na výšku hřebenu 
sousedních stávajících řadových objektů a sousedícího objektu č. p. 1159. 

c) Podatel se rovněž domáhá, aby byl změněn údaj ohledně míry ozelenění uvedený v příslušné 
tabulce tak, aby byla respektována hodnota procenta ozelenění pozemku uvedená v části 1) 
stávajícího znění Regulačního plánu, tj. ve vztahu k sektoru E 25 % namísto současných 5 %.  

3) aby byla ustanovení části d) Návrhu změny – Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru 
území – týkající se sektoru E změněna v souladu s výše Podatelem požadovanou změnou 
Urbanistické koncepce a architektury.  

a) Podatel se zejména domáhá, aby bylo v Návrhu změny ponecháno ustanovení upravující 
Regulaci podlažnosti, zvláště tato věta: „S ohledem na stabilizované území byly v některých 
sektorech odvozeny výškové regulace ze stávající sousední zástavby.“  

4) aby bylo respektováno původní znění Regulačního plánu v části týkající se sektoru I, tj. aby byl 
zachován objekt tělocvičny ve stávající podobě, s možnou úpravou sklonu střechy.  

5) aby bylo respektováno původní znění Regulačního plánu v části týkající se sektorů C a D, tj. zejména, 
aby v Návrhu změny bylo ponecháno následující ustanovení: „V částech (sektorech) C a D jsou 

objekt bude nutné „opticky rozčlenit na části, vycházející ze 
šířky parcelace zástavby v okolí, budou zajištěny výškové 
rozdíly v hřebenech střech v dílčích částech“. 
 

Objekt tělocvičny v sektoru I má být zachován. 
 

Regulační plán určuje urbanistickou a architektonickou 
koncepci řešené lokality. Skutečná podoba budoucích 
staveb bude ovlivněna faktem, že řešené území se nachází 
ve vyhlášené Městské památkové zóně (1992) a Městské 
památkové rezervaci (2018). Ke změně RP proběhla 
jednání s příslušným dotčeným orgánem – Ministerstvem 
kultury ČR, na základě těchto jednání byl návrh upraven. Je 
tím tak zaručen odborný dohled nad budoucí výstavbou a 
bude také zajištěna ochrana  historických hodnot území. 
 

§ 12, zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, definuje krajinný ráz takto:. 
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a 
historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 
na zachování významných krajinných prvků, 
zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že se krajinný ráz posuzuje 
v kontextu „doteku“ sídla s krajinnou nebo se posuzují nové 
záměry umisťované do krajiny. Využití území uvnitř sídla 
obce nemůže tudíž ovlivnit krajinný ráz.  
Dotčený orgán – CHKO Slavkovský les, příslušný 
hodnocení krajinného rázu, má pro svá stanoviska 
zpracovaný metodický pokyn - architektonickou studii 
„Preventivní hodnocení krajinného rázu území“, kterou 
zpracoval Lukáš Klouda v roce 2011. 
Město Karlovy Vary je zde zařazeno do zvláštní kategorie 
„segment urbanizované krajiny“. Pro toto sídlo nebyly 
individuálně definovány regulativy a doporučení, což 
dokládá i generální souhlas CHKO ze dne 13.3.2014 
(uvedeno pod bodem 15). 
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navrženy objekty rozvolněného objemu s terasami a ozeleněnými střechami. Svým tvarováním a 
pojetím by měly být vhodným protipólem vily Lützow. Objekty vyrůstají ze společné podzemní 
podnože s garážemi, v nadzemních částech jsou samostatně stojící. Mezi objekty částí A, B, C a D je 
vytvořen veřejný prostor, kde se protínají stezky pro pěší a kde jsou v parterech objektů situovány 
provozovny občanské vybavenosti.“  

a) Podavatel se dále domáhá, aby byla v souvislosti s respektováním původního znění Regulačního 
plánu a námitkami uvedenými v bodech 1) až 3) změněna ta ustanovení Návrhu změny, která 
úzce souvisí se strukturou a koncepcí sektoru E, tj. zvláště ustanovení týkající se přiléhajících 
sektorů C a D. Podavatel se domáhá, aby byla snížena výška a míra zastavění objektů 
umístěných v těchto sektorech, a naopak zvýšena míra ozelenění.  

6) aby byla odpovídajícím způsobem změněna všechna ustanovení obsahově související s ustanoveními 
napadenými ve výše uvedených bodech Námitek včetně grafických výkresů a zákresů.  

II. Odůvodnění Námitek: 

Námitky proti Změně č. 1/2016 Regulačního plánu (zahradnictví Na Vyhlídce), jehož předmětem je 
územní regulace objektu Zahradnictví, Podavatel podává z titulu vlastnického práva k sousednímu 
pozemku a stavbám, které bude případným územním rozhodnutím přímo dotčeno. Ačkoliv Podatelův 
pozemek a stavby s objektem Zahradnictví přímo nesousedí (nejsou mezujícím pozemkem se společnou 
hranicí), když obě nemovitosti rozděluje místní komunikace ulice Na Vyhlídce, z hlediska ustáleného 
výkladu pojmu dotčenosti sousedního pozemku (viz nález Ústavního soudu 96/2000 Sb. Ze dne 22. března 
2000) a s ohledem na všechny skutkové okolnosti (bezprostřední blízkost Podatelových nemovitostí 
k objektu Zahradnictví) jsou Podatelovy nemovitosti předmětným územním rozhodnutím přímo dotčené.  

Navrhovanou Změnou regulačního plánu by byla umožněna zástavba řešeného území v takové míře, že 
při využití nejvyšších přípustných limitů, které Změna regulačního plánu umožňuje, stavebníkem by došlo 
k podstatnému zastínění ulice Na Vyhlídce, a tedy k omezení průniku slunečních paprsků k Podatelovým 
nemovitostem. Dále by došlo ke zvýšení hluku, vibrací a zvýšení dopravy způsobených potenciálními 
uživateli nemovitostí postavených v řešeném území (viz sektor G = pozemní komunikace napojující se na 
ulici Na Vyhlídce), a konečně ke zhoršení výhledu, který má Podatel ze svých nemovitostí na město 
Karlovy Vary (kopec s rozhlednou Dianou, kopec Jelení skok atd.), a tím pádem k poklesu cen 
Podatelových nemovitostí.  

Námitky ve výše uvedeném obsahu Podatel uplatňuje zvláště ve vztahu k sektoru E řešeného území, 
který s jeho nemovitostmi sousedí bezprostředně a stavby na něm postavené by měly na Podatelovy 
nemovitosti nejintenzivnější dopad (viz výše – zastínění, zhoršení výhledu, zvýšení hluku, vibrací a dopravy 
s celkovým důsledkem poklesu hodnoty Podatelových (a jiných) nemovitostí). V této souvislosti se Podatel 
domáhá změny celkové urbanistické koncepce a architektury objektu v sektoru E a snížení nejvyšších 
přípustných limitů týkajících se sektoru E, a to zvláště regulace míry zastavění pozemku a změny výškové 
a prostorové regulace.  

Urbanistická koncepce a architektura  

Podatel při formulaci svých Námitek vychází z velké části ze znění platného Regulačního plánu, který je 

Tak jako hodnocení krajinného rázu, urbanistické koncepce, 
architektury, ochrany životního prostředí, tak i hodnocení 
estetičnosti je z pohledu laika subjektivní, vždy dané určitým 
pohledem na danou problematiku. V rámci řízení o změně 
RP dává možnost vyjádření vlastníkům dotčených 
nemovitostí a široké veřejnosti. Správné řešení dané 
problematiky je pak zaručeno zohledněním stanovisek 
dotčených orgánů, posouzením odborníky a možným 
zohledněním obdržených připomínek a námitek. Co se týká 
ochrany životního prostředí, tak je nutné upřesnit, že území 
řešené RP se nachází v těsné blízkosti parku a nedaleko od 
lázeňského lesa. Nová zástavba  je navrhována včetně 
povinného ozelenění. Lze jednoznačně konstatovat, že 
současný neutěšený stav území  je s uvedenými hodnotami 
v kolizi. 
 

K odstavci „Zásah do práv sousedních vlastníků“ 
Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 
 

Území je navrženo k přestavbě právě proto, aby byly využity 
opuštěné, nevyužívané areály v území, které působí daleko 
rušivěji než nová zástavba. Současný stav území má  bez 
pochyby negativní vliv i na životní prostředí. 

K pohodě bydlení již byl vydán judikát Nejvyššího 
správního soudu ze dne 02.02.2006, čj. 2 As 44/2005, 
který konstatuje: 

 „Pohodou bydlení“ ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které 
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro 
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena 
vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v 
tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek 
životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, 
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podle názoru Podatele mnohem šetrnější vůči zájmům sousedících vlastníků i k životnímu prostředí a 
krajinnému rázu, neboť v části týkající se sektoru E obsahuje odlišnou úpravu urbanistické koncepce a 
architektury i regulačních limitů. Platný Regulační plán tak v prvé řadě využívá jiného systému výškové 
regulace než současný Návrh změny, kdy výška budov je regulována podlažími, a nikoliv maximální 
výškou římsy a hřebenu střechy. Tuto úpravu sice současný Návrh změny zčásti zachovává, když 
zakotvuje větu „Navrhují se tři plnohodnotná podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce,“ ale přidáním slova 
plnohodnotná dochází ke značnému rozvolnění výškové regulace oproti stávajícímu stavu. Je totiž 
umožněno vystavění stavby až se čtyřmi či pěti podlažími nad úroveň ulice Na Vyhlídce, čímž dojde 
k výraznému zhoršení prosvícení této ulice, stejně jako k podstatnému zakrytí výhledu na město ze staveb 
stojících na druhé straně ulice včetně té Podatelovy.  

Návrh změny v tomto ohledu rovněž nerespektuje výšku okolních staveb, na které mají stavby v sektoru E 
navazovat, zvláště sousedící řadové zástavby, kdy všechny tyto řadové domy disponují pouze dvěma 
plnohodnotnými podlažími a podkrovím. Předmětná řadová zástavba podél ulice Na Vyhlídce navíc tvoří 
určitý kompaktní celek, specifický architektonickou jedinečností jednotlivých řadových domů, avšak 
jednotný výškou a podlažností těchto domů. Jelikož na tyto řadové domy mají stavby v sektoru E 
navazovat, musí jejich systém respektovat. Tytéž závěry platí i z hlediska staveb na protilehlé straně ulice 
Na Vyhlídce, které se směrem k vilové zástavbě snižují, tudíž by bylo naprosto nelogické a neestetické, 
kdyby se stavby v sektoru E měly tímto směrem naopak zvyšovat. Současným zněním Návrhu změny tak 
není brán ohled na okolí řešeného území a krajinný ráz dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) a na životní prostředí.  

Dle tohoto ustanovení platí, že „krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická 
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“  

Z výše uvedených důvodů se tedy Podatel dovolává současného znění Regulačního plánu hovořícího 
v příslušném ustanovení pouze o třech podlažích u staveb v sektoru E (tj. tolika podlažích, kterými 
disponují sousedící řadové domy). Z důvodu jednoznačnosti dané regulace se Podatel navíc dovolává 
zakotvení slova maximálně u regulace podlažnosti a dále zakotvení věty, jež bude zcela určitě vyjadřovat, 
že výška staveb v sektoru E musí odpovídat výšce sousedících řadových domů a domu č. p. 1159.  

Podatel se dále dovolává současného znění Regulačního plánu týkajícího se urbanistické koncepce 
sektoru E, a to věty: „S ohledem na postupný přechod z řadové zástavby do vilové, jaký je patrný na 
protější straně ulice, i pro zachování průhledů z protější strany ulice se navrhuje objekt v nadzemních 
partiích hmotově rozdělený na tři dílčí objekty, propojené krčky.“ Toto ustanovení bylo v současném Návrhu 
změny úplně opomenuto, ačkoliv je jednoznačné, že v Regulačním plánu je na tuto variantu kladen důraz a 
je preferovanou variantou oproti variantě se souvislou řadovou zástavbou. Rovněž je patrný i důvod, proč 
je varianta rozdělení objektů na tři dílčí objekty variantou žádnou, kterým je ochrana krajinného rázu – 
přechod z řadové zástavby do vilové, jaký je patrný na protější straně ulice, stejně jako je tímto důvodem i 
ochrana zájmů vlastníků nemovitostí v ulici Na Vyhlídce – zachování průhledů z protější strany ulice. 
Důvodem je tak v neposlední řadě i co největší zmírnění dopadů zastínění, které zřízení stavby v sektoru E 

výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), 
čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými 
emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita 
narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy 
objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se 
posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 
souvislostech. 

Při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda 
bydlení zajištěna, nemůže se správní orgán zcela 
abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných 
způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na 
pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat. Podmínkou 
zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že 
způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí 
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v 
podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných 
standardů se zohledněním místních zvláštností dané 
lokality. 

Lze tedy konstatovat, že nelze na základě osobního 
vlastnictví uplatňovat nároky, které by nad přípustnou míru 
zasahovaly do vlastnických práv jiné osoby. 
 

Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání RP v roce 2007. 
 

Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 
 
 
 
 
 



 
  

  

        stránka | 36  

 

bude na ulici Na Vyhlídce mít.  

Podatel se proto domáhá navrácení preferované varianty z původního znění Regulačním plánu do Návrhu 
změny – rozdělení objektu v sektoru E na tři dílčí objekty propojené krčky (de facto vily). Z důvodu 
jednoznačnosti regulace a ochrany všech hodnot, které jsou preferencí dané varianty v Regulačním plánu 
jednoznačně sledovány, se Podatel domáhá, aby varianta souvisejících řadových staveb byla 
z předmětného ustanovení úplně vynechána.  

Podatel se rovněž domáhá respektování původního znění Regulačního plánu stanovujícího, že jak 
v případě preferované varianty, tak varianty související řadové zástavby bude koncová nadzemní část 
objektu E odpovídat hloubkou sousedním stávajícím řadovým objektům. I toto ustanovení totiž 
v současném Návrhu změny chybí, přičemž platí, že i tímto ustanovením jsou chráněny okolní nemovitosti i 
krajinný ráz, a v neposlední řadě i životní prostředí. Zvětšení hloubky, tj. míry zastavění je totiž na úkor 
míry ozelenění, a tedy životního prostředí.  

Podatel se tedy domáhá z důvodů výše popsaných změn v urbanistické koncepci a architektuře v sektoru 
E a je přesvědčen, že ponechání navrhovaného znění Návrhu změny bude mít za důsledek porušení 
ochrany krajinného rázu, estetičnosti, oprávněných zájmů vlastníků sousedících nemovitostí a ochrany 
životního prostředí. Tato újma je pak jednoznačně zřetelná kupříkladu v zákresu O.3 (Vyhlídka Petra 
Velikého) či O.6 (Ulice Na Vyhlídce – od jihovýchodu), které jsou přílohou Návrhu změny.  

Regulační zásady a prvky  

Podatel se domáhá změny příslušných hodnot regulačních zásad a prvků, které musí být v souladu s výše 
požadovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury v sektoru E. Jedná se zejména o údaje 
v tabulce míry zastavění a ozelenění pozemku a o údaje v tabulce výškové a prostorové regulace. Je nutné 
zejména snížit maximální výšku římsy a hřebene. Dále je nutné zvýšit procento ozelenění pozemku, kdy 
v původním Návrhu změny bylo procento ozelenění v sektoru E stanoveno na 25 %, zatímco Návrh změny 
operuje pouze s 5 procenty. Podatel je přesvědčen, že současný návrh je v příkrém rozporu s ochranou 
životního prostředí.  

Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území  

Podavatel se dovolává současného znění Regulačního plánu, stanovujícího, že „s ohledem na 
stabilizované území byly v některých sektorech odvozeny výškové regulace ze stávající sousední 
zástavby.“ I toto ustanovení slouží k ochraně hodnot podrobně popsaných výše, zejména krajinného rázu a 
zájmu vlastníků sousedících nemovitostí.  

Další ustanovení Námitek  

I v dalších ustanoveních Námitek se Podavatel domáhá ochrany zvláště krajinného rázu a významných 
kulturních hodnot jako je zachování současné tělocvičny v ulici Kolmá v sektoru I či koncepce sektoru C a 
D, které je popsáno v původním znění Regulačního plánu a které současné znění Návrhu změny 
nerespektuje.  

Zásah do práv sousedních vlastníků  

Podatel dále uvádí, že je třeba rovněž zhodnotit dopad Návrhu změny na práva sousedních vlastníků i 
v jiných oblastech, než je zastínění jejich nemovitostí a ulice Na Vyhlídce a zhoršení kvality výhledu. 
Podatel se domnívá, že Návrh změny způsobí markantní navýšení pohybu a pobytu osob v řešeném 
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území, což s sebou přináší narušení kvality bydlení vlastníků stávajících objektů a zejména pak narušení 
jejich práva na soukromí. Je tomu tak i z důvodu nadměrné hlučnosti, prašnosti, znečištění ovzduší a 
hromadění odpadů. Tento zásah je o to zásadnější, že se jedná o území smíšeného lázeňství. 

5 Vladimír Valkoun 
Na Vyhlídce 496/26, 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
ze dne 11.7.2020 
doručeno dne 13.7.2020 

Věc: Námitky vlastníka proti návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví 
Na Vyhlídce  

V souladu s výzvou uvedenou ve vyhlášce o zahájení řízení o Změně č. 1/2016 regulačního plánu a s  
ust. § 73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
jen „stavební zákon“) Podatel tímto podává jakožto spoluvlastník pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení,  
a to k návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce (dále jen „Návrh 
změny“) jako celku i k jeho jednotlivým částem tyto  

N á m i t k y 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva:  
- Čísla parcel: 1424, 1425, 1426, 1427 
- Čísla pop. stavby: 496 
- Číslo listu vlastnictví: 887 
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

Území dotčené Námitkami:  
- Objekt tzv. zahradnictví Na Vyhlídce  
- Čísla parcel: 1411/1, 21, 22  
- Číslo listu vlastnictví: 4118  
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

(dále jen „objekt Zahradnictví“, „řešení území“ nebo „ŘÚ“)  

I. Vymezení Námitek: 

I. Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury v sektoru P, F, E, D, 
C, H, A, B, I.  

II. Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou regulací míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku a 
výškové a prostorové regulaci sektoru P, F, E, D, C, B, A, H, I.  

 

Podatel se domáhá:  

1) Podatel se domáhá, aby byla změněna míra zastavění pozemku a ozelenění pozemku – objektu 
Zahradnictví 

2) Podatel se dále domáhá, aby byla změněna výšková a prostorová regulace, tj. jednotlivé údaje 
(zejména v příslušné tabulce – snížení max. výšky římsy nad RB (m) a max. výšky hřebene nad RB 
(m)), tak aby bylo respektováno výše popsané stanovení maximálně tří podlaží nad úroveň ulice Na 
Vyhlídce, kdy výška hřebenu musí navazovat na výšku hřebenu sousedních stávajících řadových 
objektů. 

3) Podatel se rovněž domáhá, aby byl změněn údaj ohledně míry ozelenění uvedený v příslušné tabulce 

Námitkám se z části vyhovuje 
vyhovuje se v těchto bodech: 
- navrhovaná zástavba bude ve všech sektorech oproti 

návrhu změny RP snížena 
nevyhovuje se v těchto bodech: 
- % ozelenění bude ponecháno dle návrhu změny RP 
- zpracování úpravy textového znění výrokové části 

bude ponecháno na zpracovateli změny RP  
- sektor P – bude i nadále součástí RP  
- návrh změny bude po úpravách uplatněných na 

základě projednání předložen ZM k vydání 
Odůvodnění: 
Zastavění území bývalého zahradnictví je řešeno již 
v planém Územním plánu města Karlovy Vary, vydaným 
v roce 1997 
Dokument byl zpracován na základě platné legislativy. Při 
zpracování změny regulačního plánu projektant zohlednil 
platnou územně plánovací dokumentaci města, platnou 
nadřazenou krajskou dokumentaci a dokument vydaný 
vládou ČR tj. Politiku územního rozvoje ČR.  
 

Regulační plán byl vydán jako obecně závazná vyhláška 
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, 
uvedeného v platném Územním plánu města Karlovy Vary 
v roce 2007. Změna regulačního plánu řeší především 
změnu určení regulativů na podkladu zaregistrované 
Územní studie prostorových regulativů pro historické 
centrum města Karlovy Vary z roku 2014, která je také 
podkladem pro zpracování nového územního plánu 
Karlových Varů. Podle platného regulačního plánu je 
výšková regulace určena počtem podlaží, kde zcela nelze 
zajisti výšku objektů, proto je nově určena výškou objektů, 
resp. jejich hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu. 
Dále byla plocha nově rozdělena s ohledem na její velikost 
na sektory, které jsou dále specifikovány. 
 

Navržená změna procenta ozelenění jednotlivých sektorů 
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tak, aby byla respektována hodnota procenta ozelenění pozemku uvedená v stávajícím znění 
Regulačního plánu. 

4) Podatel se domáhá, aby byla snížena výška a míra zastavění objektů umístěných v těchto sektorech, 
a naopak zvýšená míra ozelenění. 

5) Podatel se domáhá, aby bylo respektováno původní znění Regulačního plánu v části týkající se 
sektorů C a D, tj. zejména, aby v Návrhu změny bylo ponecháno následující ustanovení: „V částech 
(sektorech) C a D jsou navrženy objekty rozvolněného objemu s terasami a ozeleněnými střechami. 
Svým tvarováním a pojetím by měly být vhodným protipólem vily Lützow.“ 

6) Podatel se domáhá, aby navrhovaný altán/pavilon o výšce hřebene 8 m a o ploše 130 m čtverečních, 
a počet podlaží (1)+2, v sektoru P, nebyl zahrnut do regulačního plánu, nebo aby se plocha 
altánu/pavilonu a výška hřebene zásadně snížila, a snížil se i počet podlaží na 1NP. 

7) Podatel se domáhá vzhledem k výše specifikovaným námitkám předloženy Návrh změny 
neakceptovat. 

II. Odůvodnění Námitek: 

Ačkoliv Podatelův pozemek a stavby s objektem Zahradnictví přímo nesousedí (nejsou mezujícím 
pozemkem se společnou hranicí), když obě nemovitosti rozděluje komunikace, z hlediska ustáleného 
výkladu pojmu dotčenosti sousedního pozemku (viz nález Ústavního soudu 96/200 Sb., ze dne 22. března 
2000) a s ohledem na všechny skutkové okolnosti (bezprostřední blízkosti Podatelových nemovitostí 
k objektu Zahradnictví) jsou Podatelovy nemovitosti předmětným územním rozhodnutím přímo dotčené. 
Navrhovanou Změnou regulačního plánu by byla umožněna zástavba řešeného území v takové míře, že 

při využití nejvyšších přípustných limitů, které Změna regulačního plánu umožňuje, stavebníkem by došlo 
k podstatnému zastínění a omezení průniku slunečních paprsků k Podatelových nemovitostem. Dále by 
došlo ke zvýšení hluku, vibrací a zvýšení dopravy způsobených potencionálními uživateli nemovitostí 
postavených v řešeném území, a konečně ke zhoršení výhledu, který má Podatel ze svých nemovitostí na 
město Karlovy Vary. 
Námitky ve výše uvedeném obsahu Podatel uplatňuje zvláště ve vztahu k sektoru P a F řešeného území, 

který s jeho nemovitostmi sousedí bezprostředně a stavba na něm postavená by měla na Podatelovy 
nemovitosti nejintenzivnější dopad (viz výše-zastínění, zhoršení výhledu, zvýšení hluku, vibrací a dopravy 
s celkovým důsledkem poklesu hodnoty Podatelových (a jiných) nemovitostí). V této souvislosti se Podatel 
domáhá změny celkové urbanistické koncepce a architektury objektů v sektorech P, F, D, E, C, B, A, H, I a 
snížení nejvyšších přípustných limitů týkajících se sektoru P, F, D, E, C, B, A, H, I, a to zvláště regulace 
míry zastavění pozemku a změny výškové a prostorové regulace. 
Urbanistická koncepce a architektura 

Podatel při formulaci svých Námitek vychází z velké části ze zájmů sousedících vlastníků i životnímu 
prostředí a krajinného rázu. Platný Regulační plán tak v prvé řadě využívá jiného systému výškové 
regulace než současný Návrh změny, kdy výška budov je regulována podlažími, a nikoliv maximální 
výškou římsy a hřebenu střechy. 
Návrh změny v tomto ohledu rovněž nerespektuje výšku okolních staveb, kdy všechny tyto řadové domy 

disponují pouze dvěma plnohodnotnými podlažími a podkrovím. 

území řeší minimální zeleň v rostlém terénu, což ve 
skutečnosti zajišťuje více zeleně oproti platnému 
regulačnímu plánu, který do zeleně započítává i ozelení 
střech a fasád. 
Vzhledem k tomu, že je nutné při realizaci staveb 
zohledňovat podmínky dané mimo jiné i vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění (dále jen vyhláška), lze předpokládat, že vzhledem 
k zohlednění ustanovení §§ 22,23, 24, 25 vyhlášky, bude 
skutečné ozelenění pozemku daleko vyšší. Součástí sektorů 
jsou i komunikace, které též ovlivní konečnou hmotu 
objektů. 
 

Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 

Regulační plán určuje urbanistickou a architektonickou 
koncepci řešené lokality. Skutečná podoba budoucích 
staveb bude ovlivněna faktem, že řešené území se nachází 
ve vyhlášené Městské památkové zóně (1992) a Městské 
památkové rezervaci (2018). Ke změně RP proběhla 
jednání s příslušným dotčeným orgánem – Ministerstvem 
kultury ČR, na základě těchto jednání byl návrh upraven. Je 
tím tak zaručen odborný dohled nad budoucí výstavbou a 
bude také zajištěna ochrana  historických hodnot území. 
 
§ 12, zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, definuje krajinný ráz takto:. 
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a 
historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 
na zachování významných krajinných prvků, 
zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že se krajinný ráz posuzuje 
v kontextu „doteku“ sídla s krajinnou nebo se posuzují nové 
záměry umisťované do krajiny. Využití území uvnitř sídla 
obce nemůže tudíž ovlivnit krajinný ráz.  
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Podatel se tímto domáhá o co největší zmírnění dopadů zastínění, které zřízení stavby v sektoru P bude. 
Podatel se dále domáhá, aby byly chráněny okolní nemovitosti i krajinný ráz, a v neposlední řadě i životní 

prostředí. Zvětšení hloubky, tj. míry zastavění je totiž na úkor míry ozelenění, a tedy i životní prostředí. 
Podatel se tedy domáhá, z důvodů výše popsaných, o ochranu krajinného rázu, estetičnosti, oprávněných 
zájmů vlastníků sousedících nemovitostí a ochrany životního prostředí. 

Regulační zásady a prvky 

Podatel se domáhá změny příslušných hodnot regulačních zásad a prvků, které musí být v souladu s výše 
požadovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury. Je nutné zejména snížit maximální výšku 
římsy a hřebene. Dále je nutné zvýšit procento ozelenění pozemku. Podatel je přesvědčen, že současný 
návrh je v příkrém rozporu s ochranou životního prostředí. 
Podavatel se domáhá ochrany zvláště krajinného rázu a významných kulturních hodnot. 

Zásah do práv sousedních vlastníků 

Podatel dále uvádí, že je třeba rovněž zhodnotit dopad výstavby, a Návrhu změny na práva sousedních 
vlastníků i v jiných oblastech, než je zastínění jejich nemovitostí a zhoršení kvality výhledu. Podatel se 
domnívá, že výstavba a Návrh na změny způsobí markantní navýšení pohybu a pobytu osob v řešeném 
území, což s sebou přináší kvality bydlení vlastníků stávajících objektů a zejména pak narušení jejich práva 
na soukromí. Je tomu tak i z důvodu nadměrné hlučnosti, prašnosti, znečištění ovzduší a hromadění 
odpadů. Tento zásah je o to zásadnější, že se jedná o území smíšeného lázeňství. 

 

Tak jako hodnocení krajinného rázu, urbanistické koncepce, 
architektury, ochrany životního prostředí, tak i hodnocení 
estetičnosti je z pohledu laika subjektivní, vždy dané určitým 
pohledem na danou problematiku. V rámci řízení o změně 
RP dává možnost vyjádření vlastníkům dotčených 
nemovitostí a široké veřejnosti. Správné řešení dané 
problematiky je pak zaručeno zohledněním stanovisek 
dotčených orgánů, posouzením odborníky a možným 
zohledněním obdržených připomínek a námitek. Co se týká 
ochrany životního prostředí, tak je nutné upřesnit, že území 
řešené RP se nachází v těsné blízkosti parku a nedaleko od 
lázeňského lesa. Nová zástavba  je navrhována včetně 
povinného ozelenění. Lze jednoznačně konstatovat, že 
současný neutěšený stav území  je s uvedenými hodnotami 
v kolizi. 
 

Sektor P je součástí platné územně plánovací dokumentace 
a není předmětem změny RP. Námitka, aby sektor P nebyl 
zahrnut do regulačního plánu není relevantní. V sektoru je 
pouze měněn výškový regulativ z (1)+2 na 8m a prostorový 
regulativ na 20% zastavění. 
Uvedená rozloha altánu/pavilonu je vzhledem k rozloze 
sektoru adekvátní, pro možnost realizace případné výletní 
kavárny, kolonády, pavilonu, či altánu. Nemusí se jednat o 
jeden objekt, ale třeba o víc menších objektů, tak jako 
nemusí být využita maximální určené zastavění. 
  
Změna RP bude i nadále projednávána a to v podobě po 
úpravách vyvolaných vyhodnocením projednání změny. 
 

K odstavci „Zásah do práv sousedních vlastníků“ 
Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 
 

Území je navrženo k přestavbě právě proto, aby byly využity 
opuštěné, nevyužívané areály v území, které působí daleko 
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rušivěji než nová zástavba. Současný stav území má  bez 
pochyby negativní vliv i na životní prostředí. 

K pohodě bydlení již byl vydán judikát Nejvyššího 
správního soudu ze dne 02.02.2006, čj. 2 As 44/2005, 
který konstatuje: 

 „Pohodou bydlení“ ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které 
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro 
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena 
vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v 
tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek 
životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, 
výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), 
čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými 
emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita 
narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy 
objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se 
posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 
souvislostech. 

Při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda 
bydlení zajištěna, nemůže se správní orgán zcela 
abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných 
způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na 
pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat. Podmínkou 
zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že 
způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí 
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v 
podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných 
standardů se zohledněním místních zvláštností dané 
lokality. 

Lze tedy konstatovat, že nelze na základě osobního 
vlastnictví uplatňovat nároky, které by nad přípustnou míru 
zasahovaly do vlastnických práv jiné osoby. 
 

Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
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projednávání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 

6 Mgr. Monika Měšťanová 
Dačického 3, 
140 00 Praha 4 
 
 
ze dne 11.7.2020 
doručeno dne 13.7.2020 

Věc: Námitky vlastníka proti návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví 
Na Vyhlídce  

Uplatnění podle ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpiusů 

N á m i t k y 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva:  
- Čísla parcel: 1417, 1416 
- Číslo listu vlastnictví: 42 
- Katastrální území: Karlovy Vary [663433] 
- Adresa: Na Vyhlídce 511/34 Karlovy Vary 

Území dotčené Námitkami:  
- Objekt tzv. zahradnictví Na Vyhlídce  
- Čísla parcel: 1411/1, 21, 22  
- Číslo listu vlastnictví: 4118  
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

Vymezení Námitek: 

I. Sektor E 
1) Vzhledem k tomu, že náš dům je rodinný dům a ve štítu, který sousedí přímo se sektorem E, má 

okna do obytných místností, je nutný podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Novela 268/2009 Sb. § 25 
odst. odstup ne menší než 7 m, což z Regulačního plánu není patrné. 

2) Podávám námitku proti nedodržení stavební linie stávajících domů, tedy i našeho domu, a to jak 
v přední části, tj. do ulice Na Vyhlídce tak i v zadní části, kde hloubka plánované stavby značně 
přesahuje hloubku našeho domu, čímž by značně zhoršila hlavně světelné podmínky a dopady 
slunečního záření na náš dům, neboť se sjedná o jižní stranu. Náš dům je kamenný a tudíž studený 
a pokud bude navíc v trvalém stínu, pak vzroste vlhkost tak, že může být ve svém důsledku i 
neobyvatelný. 

3) Podávám námitku proti nedodržení výšky plánované zástavby se stávající zástavbou a tudíž i naším 
domem. Náš dům by byl zcela zastíněn. 

II. Sektor F 
Podávám námitku proti umístění obytného domu v tomto sektoru, neboť jakákoliv stavba v tomto sektoru 

ovlivní zcela zásadně a negativně nejen kvalitu našeho bydlení, ale náš dům zcela znehodnotí! Z našeho 
domu s výhledem na celé lázeňské území se tak stane dům obklopený domy a z jedné strany rušná ulice 
Na Vyhlídce a z druhé frekventovaná cesta k celému plánovanému sídlišti. Plánovaná stavba představuje 
nejen zastínění domu a zhoršení výhledu, ale markantní navýšení pohybu a pobytu osob v úzkém okolí 
našeho domu zásadně naruší naše právo na soukromí jak ze zvýšené hlučnosti, prašnosti, znečištění 

Námitkám se z části vyhovuje 
vyhovuje se v těchto bodech: 
- navrhovaná zástavba bude ve všech sektorech oproti 

návrhu změny RP snížena 
nevyhovuje se v těchto bodech: 
- sektor F bude dále zastavitelný 

Odůvodnění: 
Zastavění území bývalého zahradnictví je řešeno již 
v planém Územním plánu města Karlovy Vary, vydaným 
v roce 1997 
Dokument byl zpracován na základě platné legislativy. Při 
zpracování změny regulačního plánu projektant zohlednil 
platnou územně plánovací dokumentaci města, platnou 
nadřazenou krajskou dokumentaci a dokument vydaný 
vládou ČR tj. Politiku územního rozvoje ČR (dále PÚR).  
 

Regulační plán byl vydán jako obecně závazná vyhláška 
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, 
uvedeného v platném Územním plánu města Karlovy Vary 
v roce 2007. Změna regulačního plánu řeší především 
změnu určení regulativů na podkladu zaregistrované 
Územní studie prostorových regulativů pro historické 
centrum města Karlovy Vary z roku 2014, která je také 
podkladem pro zpracování nového územního plánu 
Karlových Varů. Podle platného regulačního plánu je 
výšková regulace určena počtem podlaží, kde zcela nelze 
zajisti výšku objektů, proto je nově určena výškou objektů, 
resp. jejich hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu. 
Dále byla plocha nově rozdělena s ohledem na její velikost 
na sektory, které jsou dále specifikovány. 
Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 

Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007, který řeší 
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ovzduší a hromadění odpadků. Dům jsme koupili s tím, že se jedná o klidnou lokalitu v lázeňském území. 

III. Podávám námitku proti umístění domů přímo u příjezdové cesty. Požadujeme, aby u 
komunikace, která bude jistě velmi frekventovaná, byl po její pravé i levé straně vybudován 
chodník pro pěší, tak jak je ve městě obvyklé. 

IV. Dále podávám námitku proti důvodnému nedodržení povolené zastavěné plochy dle Stavebního 
zákona na dotčeném území tj. tzv. zahradnictví Na Vyhlídce. 

zástavbu i v sektoru F a je stále platný. Námitka ke zrušení 
zástavby v uvedeném sektoru se netýká řešené změny a je 
tudíž nerelevantní. 
 

Regulační plán řeší koncepci zástavby nikoli konečnou 
podobu objektů.  
 

Při realizaci staveb je nutné zohledňovat zákonné normy, 
které jsou dané mimo jiné i vyhl. č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území v platném znění 
(dále jen vyhláška), lze předpokládat, že zohledněním 
ustanovení §§ 20, 22, 23, 24, 25 vyhlášky, bude ovlivněna 
konečná hmota objektů.  
 

K odstavci „Zásah do práv sousedních vlastníků“ 
Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 
 

Území je navrženo k přestavbě právě proto, aby byly využity 
opuštěné, nevyužívané areály v území, které působí daleko 
rušivěji než nová zástavba. Současný stav území má  bez 
pochyby negativní vliv i na životní prostředí. 

K pohodě bydlení již byl vydán judikát Nejvyššího 
správního soudu ze dne 02.02.2006, čj. 2 As 44/2005, 
který konstatuje: 

 „Pohodou bydlení“ ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které 
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro 
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena 
vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v 
tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek 
životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, 
výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), 
čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými 
emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
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zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita 
narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy 
objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se 
posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 
souvislostech. 

Při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda 
bydlení zajištěna, nemůže se správní orgán zcela 
abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných 
způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na 
pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat. Podmínkou 
zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že 
způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí 
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v 
podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných 
standardů se zohledněním místních zvláštností dané 
lokality. 

Lze tedy konstatovat, že nelze na základě osobního 
vlastnictví uplatňovat nároky, které by nad přípustnou míru 
zasahovaly do vlastnických práv jiné osoby. 
 

Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 

7 Lenka Markvartová, 
Na Vyhlídce 486/28, 
360 01 Karlovy Vary 
 

Monika Novotná, 
Na Vyhlídce 486/28, 
360 01 Karlovy Vary 
 

Lenka Dvořáková 
Obránců míru 682, 
357 35 Chodov 
 

Daniel Markvart 
Na Vyhlídce 486/28, 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
ze dne 15.7.2020 
doručeno dne 14.7.2020 

Věc: Námitky vlastníka proti návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví 
Na Vyhlídce  

V souladu s výzvou uvedenou ve vyhlášce o zahájení řízení o Změně č. 1/2016 regulačního plánu a s  
ust. § 73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
jen „stavební zákon“) Podatel tímto podává jakožto vlastník pozemku a stavby dotčených návrhem řešení,  

a to k návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce (dále jen „Návrh 
změny“) jako celku i k jeho jednotlivým částem tyto  

N á m i t k y 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva:  
- Čísla parcel: 1422, 1423 
- Číslo listu vlastnictví: 175 
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

Území dotčené Námitkami:  
- Objekt tzv. zahradnictví Na Vyhlídce  
- Čísla parcel: 1411/1, sektory podle regulačního plánu – P, F1 a F2  
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

Námitce č. II je vyhověno:  vizualizace celého řešeného 
území  je součástí zpracované změny  
Ostatním námitkám nelze vyhovět – námitkami není 
vymezen konkrétní požadavek 

 

Odůvodnění: 
Zastavění území bývalého zahradnictví je řešeno již 
v planém Územním plánu města Karlovy Vary, vydaným 
v roce 1997 
Dokument byl zpracován na základě platné legislativy. Při 
zpracování změny regulačního plánu projektant zohlednil 
platnou územně plánovací dokumentaci města, platnou 
nadřazenou krajskou dokumentaci a dokument vydaný 
vládou ČR tj. Politiku územního rozvoje ČR (dále PÚR).  
 

Regulační plán byl vydán jako obecně závazná vyhláška 
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, 
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(dále jen „objekt Zahradnictví“, „řešení území“ nebo „ŘÚ“)  

Vymezení Námitek 

I. Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou regulačního plánu č. 1/2016 s výstavbou v sektorech P, F1 
a F2 

II. Doplnění vizualizace navrhované výstavby v sektorech P, F1 a F2 
III. Vyjádření k veřejnému projednání 

Odůvodnění námitek 

I. Námitky proti Změně č. 1/2016 Regulačního plánu (zahradnictví Na Vyhlídce), jehož předmětem je 
územní regulace objektu Zahradnictví. Podatelé z titulu  vlastnického práva k sousednímu pozemku a 
stavbám, které bude případným územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

Navrhovanou Změnou regulačního plánu by byla umožněna zástavba řešeného území v takové 
míře, že při využití nejvyšších přípustných limitů, které Změna regulačního plánu umožňuje, 
stavebníkem by došlo k podstatnému zastínění nemovitosti na parcele 1422 k omezení průniku 
slunečních paprsků. Dále by došlo k e zvýšení hluku, vibrací a zvýšení dopravy způsobených 
potencionálními uživateli nemovitostí postavených v řešeném území (viz sektor G = pozemní 
komunikace napojující se na ulici Na Vyhlídce), a konečně ke zhoršení výhledu, který mají Podatelé 
ze své nemovitosti na město Karlovy Vary a tím pádem k poklesu cen nemovitostí. 

Námitky ve výše uvedeném obsahu Podatelé uplatňují zvláště ve vztahu k sektoru P, F1 a F2 
řešeného území, který s jeho nemovitostmi sousedí a stavby na něm postavené by měly na 
nemovitostí Podatelů nejintenzivnější dopad (viz výše – zastínění, zhoršení výhledu, zvýšení hluku, 
vibrací a dopravy s celkovým důsledkem poklesu hodnoty Podatelových (a jiných) nemovitostí. 

Návrh změny v tomto ohledu rovněž nerespektuje výšku okolních staveb, na které mají stavby 
v sektoru E navazovat, zvláště sousedící řadové zástavby, kdy všechny tyto řadové domy disponují 
pouze dvěma plnohodnotnými podlažími a podkrovím. Předmětná řadová zástavba podél ulice Na 
Vyhlídce navíc tvoří určitý kompaktní celek, specifický architektonickou jedinečností jednotlivých 
řadových domů, avšak jednotný výškou a podlažností těchto domů. 

Jelikož na tyto řadové domy mají stavby v sektoru E navazovat, musí jejich systém respektovat. 
Tytéž závěry platí i z hlediska staveb na protilehlé straně ulice Na Vyhlídce, které se směrem k vilové 
zástavbě snižují, tudíž by bylo naprosto nelogické a neestetické kdyby se stavby v sektoru E měl tímto 
směrem naopak zvyšovat. Současným zněním Návrhu změny tak není brán ohled na okolí řešeného 
území a krajinný ráz dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „ZOPK“) a na životní prostředí. 

II. Ve vizualizaci možného zastavění v zahradnictví Na Vyhlídce dle regulačního plánu č. 1/2016 chybí 
vizualizace zástavby v sektoru P, F1 a F2 viz. Příloha č. 1 a následné napojení na stávající komunikaci 
ulice Na Vyhlídce. 

III. Na veřejném projednání bylo uvedeno, že možná výstavba dle regulačního plánu č. 1/2016 bude nižší 
než výstavba uvedená ve stávajícím regulačním plánu. 
Jak je možné, že zástupce města Karlovy Vary nás uváděl tímto tvrzením v omyl? 

uvedeného v platném Územním plánu města Karlovy Vary 
v roce 2007. Změna regulačního plánu řeší především 
změnu určení regulativů na podkladu zaregistrované 
Územní studie prostorových regulativů pro historické 
centrum města Karlovy Vary z roku 2014, která je také 
podkladem pro zpracování nového územního plánu 
Karlových Varů. Podle platného regulačního plánu je 
výšková regulace určena počtem podlaží, kde zcela nelze 
zajisti výšku objektů, proto je nově určena výškou objektů, 
resp. jejich hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu. 
Dále byla plocha nově rozdělena s ohledem na její velikost 
na sektory, které jsou dále specifikovány. 
 

Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 

Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007, který řeší 
zástavbu i v sektorech P a F a je stále platný. Námitka ke 
zrušení zástavby v uvedených sektorech se netýká řešené 
změny a je tudíž nerelevantní. 
 

Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu 
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Zástavba dle regulačního plánu č. 1/2016 bude vyšší než ve stávajícím regulačním plánu a míra 
ozelenění bude nižší. 

8 Společenství vlastníků 
Na Vyhlídce 38,               
Karlovy Vary 
(IČ 05454240) 
Na Vyhlídce 1159/38, 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
ze dne 12.7.2020 
doručeno dne 14.7.2020 

Věc: Námitky vlastníka proti návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví 
Na Vyhlídce  

V souladu s výzvou uvedenou ve vyhlášce o zahájení řízení o Změně č. 1/2016 regulačního plánu a s  
ust. § 73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
jen „stavební zákon“) Podatel tímto podává jakožto vlastník pozemku a stavby dotčených návrhem řešení,  

a to k návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce (dále jen „Návrh 
změny“) jako celku i k jeho jednotlivým částem tyto  

N á m i t k y 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva:  
- Čísla parcel: 1412 
- Čísla pop. stavby: 1159 
- Číslo listu vlastnictví: 6420 
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

Území dotčené Námitkami:  
- Objekt tzv. zahradnictví Na Vyhlídce  
- Čísla parcel: 1411/1, 21, 22 
- Číslo listu vlastnictví: 4118 
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

(dále jen „objekt Zahradnictví“, „řešení území“ nebo „ŘÚ“)  

I. Vymezení Námitek 

3) Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury uvedenou v části 
b.5) Návrhu změny ve vztahu ke koncepci (struktuře a regulaci výšky staveb) v sektoru E, C, B, G, A, 
D, F, P, I, H 

4) Podatel nesouhlasí s navrhovanou úpravou regulačních zásad a prvků uvedenou v části b.6) Návrhu 
změny ve vztahu k regulaci zastavění pozemku a ozelenění pozemku a výškové a prostorové regulaci 
sektoru E, C, B, G, A, D, F, P, I, H. 

Podatel se domáhá: 

1) Podatel se domáhá, aby byla změněna míra zastavění pozemku a ozelenění pozemku – objektu 
Zahradnictví. 

2) Podatel se dále domáhá, aby byla změněna výšková a prostorová regulace, tj. jednotlivé údaje 
(zejména v příslušné tabulce – snížení max. výšky římsy nad RB (m) a max. výšky hřebene nad RB 
(m)), tak aby bylo respektováno stanovení maximálně tří podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce, kdy 
výška hřebenu musí navazovat na výšku hřebenu sousedních stávajících řadových objektů. 

3) Podatel se rovněž domáhá, aby byl změněn údaj ohledně míry ozelenění uvedený v příslušné tabulce 
tak, aby byla respektována hodnota procenta ozelenění pozemku uvedená v stávajícím znění 

Námitkám se z části vyhovuje 
vyhovuje se: 
- navrhovaná zástavba bude ve všech sektorech oproti 

návrhu změny RP snížena 
nevyhovuje se v těchto bodech: 
- % ozelenění bude ponecháno dle stávajícího návrhu 

RP 
- zpracování úpravy textového znění výrokové části 

bude ponecháno na zpracovateli změny RP  
- sektor P – bude i nadále součástí RP  

Odůvodnění: 
Zastavění území bývalého zahradnictví je řešeno již 
v planém Územním plánu města Karlovy Vary, vydaným 
v roce 1997 
Dokument byl zpracován na základě platné legislativy. Při 
zpracování změny regulačního plánu projektant zohlednil 
platnou územně plánovací dokumentaci města, platnou 
nadřazenou krajskou dokumentaci a dokument vydaný 
vládou ČR tj. Politiku územního rozvoje ČR (dále jen PÚR).  
Mezi republikové priority územního plánování patří zajištění 
udržitelného rozvoje. Proto jsou podle § 31 stavebního 
zákona určeny požadavky na konkretizaci obecně formulo-
vaných cílů a úkolů územního plánování, které určují strate-
gii a základní podmínky pro jejich naplňování v územně plá-
novací činnosti krajů a obcí a při tvorbě resortních koncepcí 
s důsledky pro území.  
PÚR určuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 
v území a to mimo jiné  
- podporovat rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje 

uvnitř zastavěného území   
- řešit rekultivaci a revitalizaci opuštěných areálů a ploch  
 
Regulační plán byl vydán jako obecně závazná vyhláška 
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, 
uvedeného v platném Územním plánu města Karlovy Vary 
v roce 2007. Změna regulačního plánu řeší především 
změnu určení regulativů na podkladu zaregistrované 
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Regulačního plánu. 
4) Podatel se domáhá, aby byla snížená výška a míra zastavění objektů umístěných v sektorech objektu 

Zahradnictví, a naopak zvýšena míra ozelenění. 
5) Podatel se domáhá, aby bylo respektováno původní znění Regulačního plánu v části týkající se 

sektorů C a D, tj. zejména, aby v Návrhu změny bylo ponecháno následující ustanovení: „V částech 
(sektorech) C a D jsou navrženy objekty rozvolněného objemu s terasami a ozeleněnými střechami. 
Svým tvarováním a pojetím by měly být vhodným protipólem vily Lützow.“ 

6) Podatel se domáhá, aby navrhovaný altán o výšce hřebene 8m a o ploše 130 m2, a počet podlaží 
(1)+2, v sektoru P, nebyl zahrnut do regulačního plánu, nebo aby se výška hřebene zásadně snížila, a 
snížil se i počet podlaží na 1NP. 

II. Odůvodnění Námitek 

Podatelův pozemek a stavba s objektem Zahradnictví přímo sousedí a s ohledem na všechny skutkové 
okolnosti (bezprostřední blízkost Podatelových nemovitostí k objektu Zahradnictví) jsou Podatelovy 
nemovitosti předmětným územním rozhodnutím přímo dotčené. 
Navrhovanou Změnou regulačního plánu by byla umožněna zástavba řešeného území v takové míře, že 

při využití nejvyšších přípustných limitů, které Změna regulačního plánu umožňuje, stavebníkem by došlo 
k podstatnému zastínění a omezení průniků slunečních paprsků k Podatelovým nemovitostem. Dále by 
došlo ke zvýšení hluku, vibrací a zvýšení dopravy způsobených potencionálními uživateli nemovitostí 
postavených v řešeném území, a konečně ke zhoršení výhledu, který má Podatel ze svých nemovitostí na 
město Karlovy Vary. 
Námitky ve výše uvedeném obsahu Podatel uplatňuje zvláště ve vztahu k sektoru E, C, B řešeného 

území, který s jeho nemovitostmi sousedí bezprostředně a stavba na něm postavená by měla na 
Podatelovy nemovitosti nejintenzivnější dopad (viz výše-zastínění, zhoršení výhledu, zvýšení hluku, vibrací 
a dopravy s celkovým důsledkem poklesu hodnoty Podatelových nemovitostí. V této souvislosti se Podatel 
domáhá změny celkové urbanistické koncepce a architektury objektů v sektorech P, F, D, E, C, B, A, H, I a 
snížení nejvyšších přípustných limitů týkajících se sektoru P, F, D, E, C, B, A, H, I a to zvláště regulace 
míry zastavění pozemku a změny výškové a prostorové regulace. 

Urbanistická koncepce a architektura 
Podatel při formulaci svých Námitek vychází z velké části ze znění platného Regulačního plánu, který je dle 
názoru Podatele výrazně šetrnější vůči zájmům sousedních vlastníků i k životnímu prostředí a krajinnému 
rázu. Platný Regulační plán tak v prvé řadě využívá jiného systému výškové regulace než předmětný 
Návrh změny. V tomto pak citací v Návrhu je podstatně rozvolněna výšková regulace a při podrobnějším 
rozboru je patrné výrazné zvýšení objektů a tím u prostorové zástavby. 
Návrh změny v tomto ohledu rovněž nerespektuje výšku okolních staveb, kdy všechny tyto řadové domy 
disponují pouze dvěma plnohodnotnými podlažími a podkrovím. 
Podatel se tímto domáhá o co největší zmírnění dopadů zastínění, které zřízení stavby v sektoru E, C, B 
bude. 
Podatel se dále domáhá, aby byly chráněny okolní nemovitosti i krajinný ráz, a v neposlední řadě i životní 
prostředí. 
Zvětšení hloubky, tj. míry zastavění je totiž na úkor míry ozelenění, a tedy i životního prostředí. 

Územní studie prostorových regulativů pro historické 
centrum města Karlovy Vary z roku 2014, která je také 
podkladem pro zpracování nového územního plánu 
Karlových Varů. Podle platného regulačního plánu je 
výšková regulace určena počtem podlaží, kde zcela nelze 
zajisti výšku objektů, proto je nově určena výškou objektů, 
resp. jejich hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu. 
Dále byla plocha nově rozdělena s ohledem na její velikost 
na sektory, které jsou dále specifikovány. 
 
Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 
Navržená změna procenta ozelenění jednotlivých sektorů 
území řeší minimální zeleň v rostlém terénu, což ve 
skutečnosti zajišťuje více zeleně oproti platnému 
regulačnímu plánu, který do zeleně započítává i ozelení 
střech a fasád. 
Vzhledem k tomu, že je nutné při realizaci staveb 
zohledňovat podmínky dané mimo jiné i vyhl. č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění (dále jen vyhláška), lze předpokládat, že vzhledem 
k zohlednění ustanovení §§ 22,23, 24, 25 vyhlášky, bude 
skutečné ozelenění pozemku daleko vyšší. Součástí sektorů 
jsou i komunikace, které též ovlivní konečnou hmotu 
objektů. 
 

Sektor P je součástí platné územně plánovací dokumentace 
a není předmětem změny RP. Námitka, aby sektor P nebyl 
zahrnut do regulačního plánu není relevantní. V sektoru je 
pouze měněn výškový regulativ z (1)+2 na 8m a prostorový 
regulativ na 20% zastavění. 
Uvedená rozloha altánu/pavilonu je vzhledem k rozloze 
sektoru adekvátní, pro možnost realizace případné výletní 
kavárny, kolonády, pavilonu, či altánu. Nemusí se jednat o 
jeden objekt, ale třeba o víc menších objektů, tak jako 
nemusí být využita maximální určené zastavění. 
 

Regulační plán určuje urbanistickou a architektonickou 
koncepci řešené lokality. Skutečná podoba budoucích 
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Podatel se tedy domáhá, z důvodu výše popsaných, o ochranu krajinného rázu, estetičnosti, oprávněných 
zájmů vlastníků sousedících nemovitostí a ochrany životního prostředí. 

Regulační zásady a prvky 
Podatel se domáhá změny příslušných hodnot regulačních zásad a prvků, které musí být v souladu s výše 
požadovanou úpravou urbanistické koncepce a architektury. Je nutné zejména snížit maximální výšku 
římsy a hřebene. Dále je nutné zvýšit procento ozelenění pozemku. Podatel je přesvědčen, že současný 
návrh je v příkrém rozporu s ochranou životního prostředí. 
Podavatel se domáhá ochrany zvláště krajinného rázu a významných kulturních hodnot. 

Zásah do práv sousedních vlastníků 

Podatel dále uvádí, že je třeba rovněž zhodnotit dopad Návrhu změny na práva sousedních vlastníků i 
v jiných oblastech, než je zastínění jejich nemovitostí a zhoršení kvality výhledu. Podatel se domnívá, že 
výstavba a Návrh na změny způsobí markantní navýšení pohybu a pobytu osob v řešeném území, což 
s sebou přináší narušení kvality bydlení vlastníků stávajících objektů a zejména pak narušení jejich práva 
na soukromí. Je tomu tak i z důvodu nadměrné hlučnosti, prašnosti, znečištění ovzduší a hromadění 
odpadů. Tento zásah je o to zásadnější, že se jedná o území smíšeného lázeňství (vnitřní lázeňské území, 
městská památková rezervace, chráněná krajinná oblast Slavkovský les, ochranné pásmo I.B. stupně 
přírodních léčivých zdrojů). 

staveb bude ovlivněna faktem, že řešené území se nachází 
ve vyhlášené Městské památkové zóně (1992) a Městské 
památkové rezervaci (2018). Ke změně RP proběhla 
jednání s příslušným dotčeným orgánem – Ministerstvem 
kultury ČR, na základě těchto jednání byl návrh upraven. Je 
tím tak zaručen odborný dohled nad budoucí výstavbou a 
bude také zajištěna ochrana  historických hodnot území. 
 

Na základě usn. § 12, zákona č. 114/92 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se krajinný ráz 
posuzuje v kontextu „doteku“ sídla s krajinnou nebo se 
posuzují nové záměry umisťované do krajiny. Využití území 
uvnitř sídla obce nemůže tudíž ovlivnit krajinný ráz.  
 

Tak jako hodnocení krajinného rázu, urbanistické koncepce, 
architektury, ochrany životního prostředí, tak i hodnocení 
estetičnosti je z pohledu laika subjektivní, vždy dané určitým 
pohledem na danou problematiku. V rámci řízení o změně 
RP dává možnost vyjádření vlastníkům dotčených 
nemovitostí a široké veřejnosti. Správné řešení dané 
problematiky je pak zaručeno zohledněním stanovisek 
dotčených orgánů, posouzením odborníky a možným 
zohledněním obdržených připomínek a námitek. Co se týká 
ochrany životního prostředí, tak je nutné upřesnit, že území 
řešené RP se nachází v těsné blízkosti parku a nedaleko od 
lázeňského lesa. Nová zástavba  je navrhována včetně 
povinného ozelenění. Lze jednoznačně konstatovat, že 
současný neutěšený stav území  je s uvedenými hodnotami 
v kolizi. 
 

K odstavci „Zásah do práv sousedních vlastníků“ 
Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 
 

Území je navrženo k přestavbě právě proto, aby byly využity 
opuštěné, nevyužívané areály v území, které působí daleko 
rušivěji než nová zástavba. Současný stav území má  bez 
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pochyby negativní vliv i na životní prostředí. 

K pohodě bydlení již byl vydán judikát Nejvyššího 
správního soudu ze dne 02.02.2006, čj. 2 As 44/2005, 
který konstatuje: 

 „Pohodou bydlení“ ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které 
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro 
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena 
vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v 
tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek 
životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, 
výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), 
čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými 
emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita 
narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy 
objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se 
posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 
souvislostech. 

Při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda 
bydlení zajištěna, nemůže se správní orgán zcela 
abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných 
způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na 
pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat. Podmínkou 
zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že 
způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí 
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v 
podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných 
standardů se zohledněním místních zvláštností dané 
lokality. 

Lze tedy konstatovat, že nelze na základě osobního 
vlastnictví uplatňovat nároky, které by nad přípustnou míru 
zasahovaly do vlastnických práv jiné osoby. 
 

Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Připomínky k možné zástavbě území měly být uplatněny 
v rámci projednávání RP v roce 2007. 
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Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 

9 Zdeňka Fričová 
Buchenwaldská 2 
360 01 Karlovy Vary 
 

ze dne 14.7.2020 
doručeno dne 14.7.2020 

Obsah připomínky/námitky 
Objekt velmi narušuje panorama Karlových Varů! 

Odůvodnění připomínky/námitky 
Uváděná zástavba urbanisticky nezapadá do dané lokality. Nehledě na neúměrné navýšení dopravy. Také 
je minimální zeleň v dané lokalitě. 

Připomínka neobsahuje konkrétní vymezení.   
Regulační plán byl vydán jako opatření obecné povahy  
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, uvedené-
ho v platném Územním plánu města Karlovy Vary, v roce 
2007. Změna regulačního plánu řeší především změnu ur-
čení regulativů na podkladu zaregistrované Územní studie 
prostorových regulativů pro historické centrum města Karlo-
vy Vary z roku 2014, která je také podkladem pro zpracová-
ní nového územního plánu Karlových Varů. Podle platného 
regulačního plánu je výšková regulace určena počtem pod-
laží, kde nelze zcela jednoznačně zajistit výšku objektů, pro-
to je nově určena výškou objektů v metrech, resp. jejich 
hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu na terénu. 
Celá řešená lokalita je v platném RP rozdělena, s ohledem 
na její velikost, na sektory, které jsou specifikovány. Zde, 
v návrhu Změny č.1 RP, v sektoru „C“, dochází k posunu  
regulační čáry dovnitř  řešeného sektoru, tzn., že jeho zasta-
vitelnost je menší ve prospěch navazující  plochy zeleně.  
 

Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 

Vzhledem k tomu, že je nutné již při zpracování projektové 
dokumentace jednotlivých staveb a následně při realizaci 
staveb zohledňovat podmínky dané mimo jiné i vyhláškou  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění (dále jen vyhláška), lze 
předpokládat, že vzhledem k zohlednění ustanovení Části 
třetí, Hlava I Požadavky na vymezování pozemků a Hlava II 
Požadavky na umisťování staveb §§ 23, 24, 25 vyhlášky, 
(např. odstupy staveb), bude skutečné ozelenění pozemku 
daleko vyšší. Součástí sektorů jsou i komunikace, které též 
ovlivní konečnou hmotu objektů. 
 

Regulační plán určuje urbanistickou a architektonickou kon-
cepci řešené lokality. Skutečná podoba budoucích staveb 
bude ovlivněna faktem, že řešené území se nachází ve vy-
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hlášené Městské památkové zóně (1992) a Městské památ-
kové rezervaci (2018). Ke změně RP proběhla jednání s pří-
slušným dotčeným orgánem – Ministerstvem kultury ČR,            
na základě těchto jednání byl návrh upraven. Je tím tak za-
ručen odborný dohled nad budoucí výstavbou a bude také 
zajištěna ochrana  historických hodnot území.  

10 Jitka Pokorná 
Moskevská 975/16, 
360 01 Karlovy Vary 
 

ze dne 14.7.2020 
doručeno dne 14.7.2020 

Obsah připomínky/námitky 
Daný objekt se nehodí do panoramatu Karlových Varů. 

Odůvodnění připomínky/námitky 
Objekty přesahují stávající zástavbu a narušují panorama. V dané části přilehlé komunikace nezvládnou 
nárust dopravy. 

Připomínka neobsahuje konkrétní vymezení.   
Regulační plán byl vydán jako opatření obecné povahy  
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, uvedené-
ho v platném Územním plánu města Karlovy Vary, v roce 
2007. Změna regulačního plánu řeší především změnu ur-
čení regulativů na podkladu zaregistrované Územní studie 
prostorových regulativů pro historické centrum města Karlo-
vy Vary z roku 2014, která je také podkladem pro zpracová-
ní nového územního plánu Karlových Varů. Podle platného 
regulačního plánu je výšková regulace určena počtem pod-
laží, kde nelze zcela jednoznačně zajistit výšku objektů, pro-
to je nově určena výškou objektů v metrech, resp. jejich 
hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu.  
Celá řešená lokalita je v platném RP rozdělena, s ohledem 
na její velikost, na sektory, které jsou specifikovány. Zde, 
v návrhu Změny č.1 RP, v sektoru „C“, dochází k posunu  
regulační čáry dovnitř  řešeného sektoru, tzn., že jeho zasta-
vitelnost je menší ve prospěch navazující  plochy zeleně.  
 

Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 

Vzhledem k tomu, že je nutné již při zpracování projektové 
dokumentace jednotlivých staveb a následně při realizaci 
staveb zohledňovat podmínky dané mimo jiné i vyhláškou  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území v  platném znění (dále jen vyhláška), lze 
předpokládat, že vzhledem k zohlednění ustanovení Části 
třetí, Hlava I Požadavky na vymezování pozemků a Hlava II 
Požadavky na umisťování staveb §§ 23, 24, 25 vyhlášky, 
(např. odstupy staveb), bude skutečné ozelenění pozemku 
daleko vyšší. Součástí sektorů jsou i komunikace, které též 
ovlivní konečnou hmotu objektů. 
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Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 

Regulační plán určuje urbanistickou a architektonickou kon-
cepci řešené lokality. Skutečná podoba budoucích staveb 
bude ovlivněna faktem, že řešené území se nachází ve vy-
hlášené Městské památkové zóně (1992) a Městské památ-
kové rezervaci (2018). Ke změně RP proběhla jednání s pří-
slušným dotčeným orgánem – Ministerstvem kultury ČR,            
na základě těchto jednání byl návrh upraven. Je tím tak za-
ručen odborný dohled nad budoucí výstavbou a bude také 
zajištěna ochrana  historických hodnot území  

11 Libor Pokorný 
Moskevská 16, 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
ze dne 13.7.2020                                  
a 14.7.2020 
doručeno dne 14.7.2020 

Věc: Námitky vlastníka proti návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví 
Na Vyhlídce  

Uplatněná podle ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů. 

N á m i t k y 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva:  
- Čísla parcel: 1417, 1416 
- Číslo listu vlastnictví: 42 
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433] 
- Adresa: Na Vyhlídce 511/34 Karlovy Vary 

Území dotčené Námitkami:  
- Objekt tzv. zahradnictví Na Vyhlídce  
- Čísla parcel: 1411/1, 21, 22 
- Číslo listu vlastnictví: 4118 
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

Vymezení Námitek 
I. Sektor E 

1) Vzhledem k tomu, že náš dům je rodinný dům a ve štítu, který sousedí přímo se sektorem E, má 
okna do obytných místností, je nutný podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Novela 268/2009 Sb. § 25 
odst. odstup ne menší než 7 m, což z Regulačního plánu není patrné. 

2) Podávám námitku proti nedodržení stavební linie stávajících domů, tedy i našeho domu, a to jak 
v přední části, tj. do ulice Na Vyhlídce tak i v zadní části, kde hloubka plánované stavby značně 
přesahuje hloubku našeho domu, čímž by značně zhoršila hlavně světelné podmínky a dopady 
slunečního záření na náš dům, neboť se jedná o jižní stranu. Náš dům je kamenný a tudíž velmi 
studený a pokud bude navíc v trvalém stínu, pak vzroste vlhkost tak, že může být ve svém důsledku 
i neobyvatelný. 

Námitkám se z části vyhovuje 
vyhovuje se v těchto bodech: 
- navrhovaná zástavba bude ve všech sektorech oproti 

návrhu změny RP snížena 
nevyhovuje se v těchto bodech: 
- sektor F bude dále zastavitelný 

Odůvodnění: 
Regulační plán byl vydán jako obecně závazná vyhláška 
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, 
uvedeného v platném Územním plánu města Karlovy Vary 
v roce 2007. Změna regulačního plánu řeší především 
změnu určení regulativů na podkladu zaregistrované 
Územní studie prostorových regulativů pro historické 
centrum města Karlovy Vary z roku 2014, která je také 
podkladem pro zpracování nového územního plánu 
Karlových Varů. Podle platného regulačního plánu je 
výšková regulace určena počtem podlaží, kde zcela nelze 
zajisti výšku objektů, proto je nově určena výškou objektů, 
resp. jejich hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu. 
Dále byla plocha nově rozdělena s ohledem na její velikost 
na sektory, které jsou dále specifikovány. 
Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 

Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
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3) Podávám námitku proti nedodržení výšky plánované zástavby se stávající zástavbou a tudíž i naším 
domem. Náš dům by byl zcela zastíněn. 

II. Sektor F 
Podávám námitku proti umístění obytného domu v tomto sektoru, neboť jakákoliv stavba v tomto sektoru 

ovlivní zcela zásadně a negativně nejen kvalitu našeho bydlení, ale náš dům zcela znehodnotí! Z našeho 
domu s výhledem na celé lázeňské území se tak stane dům obklopený domy a z jedné strany rušná ulice 
Na Vyhlídce a z druhé frekventovaná cesta k celému plánovanému sídlišti. Plánovaná stavba představuje 
nejen zastínění domu a zhoršení výhledu, ale markantní navýšení pohybu a pobytu osob v úzkém okolí 
našeho domu zásadně naruší naše právo na soukromí jak ze zvýšené hlučnosti, prašnosti, znečištění 
ovzduší a hromadění odpadků a to nejen okolo našeho domu. Není přece možné, aby se protěžovala nová 
výstavba oproti stávajícím vlastníkům okolních nemovitostí, tak jak se to dělalo před třiceti lety, nehledě na 
to že si myslím, že celý plán je předimenzovaný, nerespektující okolní zástavbu, blízkost pramenů a 
vzhledem k problematickému podloží je důvodné podezření, že dojde k narušení statiky okolní zástavby. 

III. Podávám námitku proti umístění domů přímo u příjezdové cesty. Požadujeme, aby u 
komunikace, která bude jistě velmi frekventovaná, byl po její pravé i levé straně vybudován 
chodník pro pěší, tak jak je ve městě obvyklé. 

IV. Dále podávám námitku proti důvodnému nedodržení povolené zastavěné plochy dle Stavebního 
zákona na dotčeném území tj. tzv. zahradnictví Na Vyhlídce a nedostatečné zeleni, ve 3D 
vizualizaci jedinou zeleň co vidím je stávající park. Neskutečně se divím, že město žádající o 
statut UNESCO přijde s Regulačním plánem, který neskutečně naruší panorama města a 
neúměrně zatíží  jedinou komunikaci, kudy se dá jet LÚ. Odbor dopravy kvůli provozu zamítne 
nový přechod, ale nová křižovatka mu nevadí? 

regulační plán, který byl vydán v roce 2007, který řeší 
zástavbu i v sektoru F a je stále platný. Námitka ke zrušení 
zástavby v uvedeném sektoru se netýká řešené změny a je 
tudíž nerelevantní. 
 

Regulační plán řeší koncepci zástavby nikoli konečnou 
podobu objektů.  
 

Při realizaci staveb je nutné zohledňovat zákonné normy, 
které jsou dané mimo jiné i vyhl. č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území v platném znění 
(dále jen vyhláška), lze předpokládat, že zohledněním 
ustanovení §§ 20, 22, 23, 24, 25 vyhlášky, bude ovlivněna 
konečná hmota objektů.  
 

K odstavci „Zásah do práv sousedních vlastníků“ 
Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 
 

Území je navrženo k přestavbě právě proto, aby byly využity 
opuštěné, nevyužívané areály v území, které působí daleko 
rušivěji než nová zástavba. Současný stav území má  bez 
pochyby negativní vliv i na životní prostředí. 

K pohodě bydlení již byl vydán judikát Nejvyššího 
správního soudu ze dne 02.02.2006, čj. 2 As 44/2005, 
který konstatuje: 

 „Pohodou bydlení“ ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které 
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro 
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena 
vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v 
tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek 
životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, 
výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), 
čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými 
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emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita 
narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy 
objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se 
posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 
souvislostech. 

 

Při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda 
bydlení zajištěna, nemůže se správní orgán zcela 
abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných 
způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na 
pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat. Podmínkou 
zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že 
způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí 
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v 
podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných 
standardů se zohledněním místních zvláštností dané 
lokality. 

Lze tedy konstatovat, že nelze na základě osobního 
vlastnictví uplatňovat nároky, které by nad přípustnou míru 
zasahovaly do vlastnických práv jiné osoby. 
 

Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 

12 Renata Jati 
Sídliště 345, 
362 33 Hroznětín 
 
ze dne 14.7.2020 
doručeno dne 14.7.2020 

Obsah připomínky/námitky 
Narušení panorama města, památkové a lázeňské zóny. 

Odůvodnění připomínky/námitky 
Dle mého názoru nový regulační plán nerespektuje okolní zástavbu a svým objemem by mohl narušit 
dopravní situaci v ulici Na Vyhlídce, kudy jezdím do práce.  
Dále si myslím, že vzhledem k blízkosti vřídla by mohlo dojít k narušení pramenů 

Regulační plán byl vydán jako opatření obecné povahy  
Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, uvedené-
ho v platném Územním plánu města Karlovy Vary, v roce 
2007. Změna regulačního plánu řeší především změnu ur-
čení regulativů na podkladu zaregistrované Územní studie 
prostorových regulativů pro historické centrum města Karlo-
vy Vary z roku 2014, která je také podkladem pro zpracová-
ní nového územního plánu Karlových Varů. Podle platného 
regulačního plánu je výšková regulace určena počtem pod-
laží, kde nelze zcela jednoznačně zajistit výšku objektů, pro-
to je nově určena výškou objektů v metrech, resp. jejich 
hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu na terénu. 
Celá řešená lokalita je v platném RP rozdělena, s ohledem 
na její velikost, na sektory, které jsou specifikovány. Zde, 
v návrhu Změny č.1 RP, v sektoru „C“, dochází k posunu  
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regulační čáry dovnitř  řešeného sektoru, tzn., že jeho zasta-
vitelnost je menší ve prospěch navazující  plochy zeleně.  
 

Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 

Vzhledem k tomu, že je nutné již při zpracování projektové 
dokumentace jednotlivých staveb a následně při realizaci 
staveb zohledňovat podmínky dané mimo jiné i vyhláškou  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění (dále jen vyhláška), lze 
předpokládat, že vzhledem k zohlednění ustanovení Části 
třetí, Hlava I Požadavky na vymezování pozemků a Hlava II 
Požadavky na umisťování staveb §§ 23, 24, 25 vyhlášky, 
(např. odstupy staveb), bude skutečné ozelenění pozemku 
daleko vyšší. Součástí sektorů jsou i komunikace, které též 
ovlivní konečnou hmotu objektů. 
 

Regulační plán určuje urbanistickou a architektonickou kon-
cepci řešené lokality. Skutečná podoba budoucích staveb 
bude ovlivněna faktem, že řešené území se nachází ve vy-
hlášené Městské památkové zóně (1992) a Městské památ-
kové rezervaci (2018). Ke změně RP proběhla jednání s pří-
slušným dotčeným orgánem – Ministerstvem kultury ČR,            
na základě těchto jednání byl návrh upraven. Je tím tak za-
ručen odborný dohled nad budoucí výstavbou a bude také 
zajištěna ochrana  historických hodnot území.  
 

K zástavbě předmětné lokality bylo vydáno souhlasné sta-
novisko Ministerstva zdravotnictví – Českého inspektorátu 
lázní a zřídel - ze dne 15.7.2020                                                  
(MZDR 23996/2020-3/OZP-ČIL) 
 

13 Radek Pokorný 
Moskevská 16, 
360 01 Karlovy Vary 
 
 
ze dne 13.7.2020 
doručeno dne 15.7.2020 

Věc: Námitky vlastníka proti návrhu Změny č. 1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví 
Na Vyhlídce                                                                                                                                               
Uplatněná podle ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

N á m i t k y 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva:  
- Čísla parcel: 1417, 1416 
- Číslo listu vlastnictví: 42 

 Námitkám se z části vyhovuje 
vyhovuje se v těchto bodech: 
- navrhovaná zástavba bude ve všech sektorech oproti 

návrhu změny RP snížena 
nevyhovuje se v těchto bodech: 
- sektor F bude dále zastavitelný 

Odůvodnění: 
Regulační plán byl vydán jako obecně závazná vyhláška 
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- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433] 
- Adresa: Na Vyhlídce 511/34 Karlovy Vary 

Území dotčené Námitkami:  
- Objekt tzv. zahradnictví Na Vyhlídce  
- Čísla parcel: 1411/1, 21, 22 
- Číslo listu vlastnictví: 4118 
- Název katastrálního území: Karlovy Vary [663433]  

Vymezení Námitek 
I. Sektor E 

1) Vzhledem k tomu, že náš dům je rodinný dům a ve štítu, který sousedí přímo se sektorem E, má 
okna do obytných místností, je nutný podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Novela 268/2009 Sb. § 25 
odst. odstup ne menší než 7 m, což z Regulačního plánu není patrné. 

2) Podávám námitku proti nedodržení stavební linie stávajících domů, tedy i našeho domu, a to jak 
v přední části, tj. do ulice Na Vyhlídce tak i v zadní části, kde hloubka plánované stavby značně 
přesahuje hloubku našeho domu, čímž by značně zhoršila hlavně světelné podmínky a dopady 
slunečního záření na náš dům, neboť se jedná o jižní stranu. Náš dům je kamenný a tudíž velmi 
studený a pokud bude navíc v trvalém stínu, pak vzroste vlhkost tak, že může být ve svém důsledku 
i neobyvatelný. 

4) Podávám námitku proti nedodržení výšky plánované zástavby se stávající zástavbou a tudíž i naším 
domem. Náš dům by byl zcela zastíněn. 

II. Sektor F 
Podávám námitku proti umístění obytného domu v tomto sektoru, neboť jakákoliv stavba v tomto sektoru 

ovlivní zcela zásadně a negativně nejen kvalitu našeho bydlení, ale náš dům zcela znehodnotí! Z našeho 
domu s výhledem na celé lázeňské území se tak stane dům obklopený domy a z jedné strany rušná ulice 
Na Vyhlídce a z druhé frekventovaná cesta k celému plánovanému sídlišti. Plánovaná stavba představuje 
nejen zastínění domu a zhoršení výhledu, ale markantní navýšení pohybu a pobytu osob v úzkém okolí 
našeho domu zásadně naruší naše právo na soukromí jak ze zvýšené hlučnosti, prašnosti, znečištění 
ovzduší a hromadění odpadků a to nejen okolo našeho domu. Není přece možné, aby se protěžovala nová 
výstavba oproti stávajícím vlastníkům okolních nemovitostí, tak jak se to dělalo před třiceti lety, nehledě na 
to že si myslím, že celý plán je předimenzovaný, nerespektující okolní zástavbu, blízkost pramenů a 
vzhledem k problematickému podloží je důvodné podezření, že dojde k narušení statiky okolní zástavby. 

III. Podávám námitku proti umístění domů přímo u příjezdové cesty. Požadujeme, aby u 
komunikace, která bude jistě velmi frekventovaná, byl po její pravé i levé straně vybudován 
chodník pro pěší, tak jak je ve městě obvyklé. 

IV. Dále podávám námitku proti důvodnému nedodržení povolené zastavěné plochy dle Stavebního 
zákona na dotčeném území tj. tzv. zahradnictví Na Vyhlídce a nedostatečné zeleni, ve 3D 
vizualizaci jedinou zeleň co vidím je stávající park. Přijetím tohoto regulačního plánu dochází 
k nestandartní podpoře soukromého investora na úkor původních obyvatel. Je s podivem, že 

Města Karlovy Vary na základě požadavku řešení ucelené 
plochy nevyužitého areálu bývalého zahradnictví, 
uvedeného v platném Územním plánu města Karlovy Vary 
v roce 2007. Změna regulačního plánu řeší především 
změnu určení regulativů na podkladu zaregistrované 
Územní studie prostorových regulativů pro historické 
centrum města Karlovy Vary z roku 2014, která je také 
podkladem pro zpracování nového územního plánu 
Karlových Varů. Podle platného regulačního plánu je 
výšková regulace určena počtem podlaží, kde zcela nelze 
zajisti výšku objektů, proto je nově určena výškou objektů, 
resp. jejich hřebene a hlavní římsy od referenčního bodu. 
Dále byla plocha nově rozdělena s ohledem na její velikost 
na sektory, které jsou dále specifikovány. 
Na základě veřejného projednání změny regulačního plánu, 
došlo k úpravě RP spočívající ve snížení objektů ve všech 
sektorech.  
 

Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007, který řeší 
zástavbu i v sektoru F a je stále platný. Námitka ke zrušení 
zástavby v uvedeném sektoru se netýká řešené změny a je 
tudíž nerelevantní. 
 

Regulační plán řeší koncepci zástavby nikoli konečnou 
podobu objektů.  
 

Při realizaci staveb je nutné zohledňovat zákonné normy, 
které jsou dané mimo jiné i vyhl. č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území v platném znění 
(dále jen vyhláška), lze předpokládat, že zohledněním 
ustanovení §§ 20, 22, 23, 24, 25 vyhlášky, bude ovlivněna 
konečná hmota a umístění objektů.  
 

K odstavci „Zásah do práv sousedních vlastníků“ 
Již v platném územním plánu z roku 1997 je plánována 
přestavba areálu zahradnictví. Podmínkou realizace byl 
regulační plán, který byl vydán v roce 2007 a je stále platný. 
Uvedené připomínky měly být uplatněny v rámci 
projednávání RP v roce 2007. 
Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 



 
  

  

        stránka | 56  

 

město žádající o statut UNESCO nechá díky novému stavebnímu plánu narušit panorama města 
a neúměrně tak zatížit komunikaci vedoucí do LÚ. Odbor dopravy již v minulosti kvůli provozu 
zamítl vybudovat nový přechod, ale nová křižovatka vadit nebude? 

oproti již schválenému dokumentu. 
 

Území je navrženo k přestavbě právě proto, aby byly využity 
opuštěné, nevyužívané areály v území, které působí daleko 
rušivěji než nová zástavba. Současný stav území má  bez 
pochyby negativní vliv i na životní prostředí. 

K pohodě bydlení již byl vydán judikát Nejvyššího 
správního soudu ze dne 02.02.2006, čj. 2 As 44/2005, 
který konstatuje: 

 „Pohodou bydlení“ ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které 
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro 
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena 
vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v 
tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek 
životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, 
výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), 
čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými 
emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita 
narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy 
objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se 
posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 
souvislostech. 

Při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda 
bydlení zajištěna, nemůže se správní orgán zcela 
abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných 
způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na 
pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat. Podmínkou 
zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že 
způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí 
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v 
podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných 
standardů se zohledněním místních zvláštností dané 
lokality. 

Lze tedy konstatovat, že nelze na základě osobního 
vlastnictví uplatňovat nároky, které by nad přípustnou míru 
zasahovaly do vlastnických práv jiné osoby. 
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Změnou RP nedochází k zásadní změně využití území 
oproti již schválenému dokumentu. 

14 Karlovarská Vyhlídka 
s.r.o. 
(IČ 26365596) 
Na Poříčí 1079/3a 
110 00 Praha 1 – Nové 
Město 
Oprávněná osoba:          
Zdeněk Hruška, jednatel 
 
 
ze dne 13.7.2020 
doručeno dne 16.7.2020 

Věc: Námitka ke změně č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce 
Obsah připomínky/námitky 
Žádáme upravit závaznou maximální výšku objektů v sektoru A a B takto: 

Sektor A (A1 a A2)  
max. výška římsy nad RB (m) 17,00 (navrženo 12,50 m, resp. 16,00 m) 
maximální výška hřebene nad RB (m) 22,50 (navrženo 18,00, resp. 21,50 m) 

Sektor B (B1 a B2) 
max. výška římsy nad RB (m) 17,00 (navrženo 14,50 m, resp. 16,00 m) 
maximální výška hřebene nad RB (m) 22,50 (navrženo 20,00, resp. 21,00 m) 

Odůvodnění připomínky/námitky 
V námitce uváděná výška je v souladu s dokumentem, Studie prostorových regulativů pro historické jádro 
města Karlovy Vary (CASU, 2012) (zde se v území pod kódem bloku 17.3 stanovuje max. výška římsy 17,0 
m) a vychází z platného regulačního plánu. 
V ulici Kolmá nedojde touto změnou k narušení panoramatu města, protože se dům nachází uprostřed 
svahu. 

Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva kultury 
ČR došlo k jednání, ze kterých vyplynuly konečné regulace 
výšek uvedených objektů. 
Výšková regulace bude upravena na základě tohoto 
jednání. 

 
 

Vyhodnocení stanovisek k návrhu Změny č. 1/2016 RP   

Zpracoval:  úřad územního plánování  Magistrátu města Karlovy Vary  10/2020  
 


