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 Jenišov – využití pozemku p.č. 404/3 

    Územní studie 
 

A. Identifikační údaje 

 
A.1 Název akce :  Jenišov – využití pozemku p.č. 404/3,   územní studie 
 
A.2 Řešené území :  Katastrální území Jenišov [658391],   p.p.č. 404/3 
    p.p.č. 404/4, 404/15, 404/16, 404/17, 165/716, 165/717,  

části p.p.č 165/215 
 Kraj :   Karlovarský 
 
A.3 Pořizovatel  :  Magistrát města Karlovy Vary,  úřad územního plánování,  
    U Spořitelny 2,  361 20  Karlovy Vary  
 
A.4 Zpracovatel dokumentace : ing. arch. Břetislav Kubíček   ČKA 2557 
     Raisova 2, Karlovy Vary, PSČ 360 01 
  

Zpracovatelé dílčích částí dokumentace :  
 dopravní řešení :  ing. Jiří Soukup    ČKAIT 0301000 
 vodohospodářská část :  ing. Petra Neubauerová   ČKAIT 0301020 
 elektro :    Miroslav Remišovský   ČKAIT 0300551 
 větrání a vytápění :  Petr Matoušek     ČKAIT 0300926 

 
 
B. Základní údaje 

 
B.1 Důvody pro pořízení studie 
  
 Územní studie je pořizována v souladu s § 30 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na základě plošné povinnosti 
pro rozvojová území vyplývající z Územního plánu sídelního útvaru Jenišov (UPnSÚ), resp. dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/1999 o závazných částech Územního plánu Jenišov. 
 
 
B.2 Hlavní cíle řešení 
  
 Územní studie má dva hlavní cíle řešení: 
B.2.1 Prověření možnosti zastavitelnosti území v souladu s jeho funkčním využitím, s přihlédnutím 

k požadavkům obce. Studie řeší základní vymezení ploch pro umístění objektů a dopravní 
infrastruktury, včetně vyznačení napojovacích míst na inženýrské sítě. Jsou stanoveny 
předpokládané maximální požadavky na energie a kapacity inženýrských sítí. Dále jsou 
prověřeny a předepsány regulativy v souladu s požadavky územního plánu. 

 
B.2.2 Podklad pro změnu územního plánu sídelního útvaru Jenišov v souvislosti s definitivním 

vymezením hranice biokoridoru č. 7 a s tím související změnou funkčního využití dotčených 
pozemků nebo jejích částí (p.č. 404/15, 404/17, 165/215, 165/716/ a 165/717). 

 
 
B.3 Schválené územně plánovací dokumentace 
 
 Platný územní plán sídelního útvaru Jenišov byl pro řešené území upraven Změnou A/7/2000, 
schválenou obecním zastupitelstvem obce Jenišov dne 31.1.2001 a Změnou 2/2003. Změny se týkaly 
úpravy biokoridorů podle skutečné morfologie zájmového území a dále zpřesnění funkčního využití 
některých ploch dle požadavků dotčených vlastníků. Podkladem pro zpracování dokumentace změn 
ÚPnSÚ Jenišov byly urbanistické studie „WEST END – Obytný soubor „Pod Rohem 1“ (ing. arch. 
Břetislav Kubíček, 03/2003) a „WEST END – Obytný soubor „Pod Rohem 2“ (ing. arch. Břetislav 
Kubíček, 01/2005). Dále byla vypracována „Studie využití území – Jenišov – lokalita Pod Rohem, 
definitivní vymezení hranice biokoridorů č. 6 a 7 – zóny G a H“ (RNDr. Jan Křivanec, 08/2012), 



Územní studie                              Jenišov – využití pozemku p.č. 404/3 

3 

odsouhlasená Odborem životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary pod zn. 3944/OŽP/12.  
  

V řešeném území jsou dle platného územního plánu sídelního útvaru Jenišov nezastavitelné 
plochy zeleně a zastavitelné polyfunkční „území drobné výroby a služeb – (Vd)“, které je v zastavitelné 
části určeno pro zařízení drobné výroby a služeb, které mohou mít rušivé vlivy na bydlení.  

 
Funkční využití území bude respektováno. Na základě této územní studie bude navrhována 

jejich změna, podrobněji popsaná v kapitole C.8 Změny funkčního využití pozemků a ve výkrese 
D.3 Změna funkčního využití území. 

 
 

C.  Řešení územní studie 
 
C.1  Vymezení řešeného území 
 
 Řešené území se nachází na jihozápadním okraji katastrálního území Jenišov v lokalitě 
Pod Rohem. Zahrnuje pozemky p.č. 404/3, 404/4, 404/15, 404/16, 404/17, 165/716, 165/717 a části 
p.p.č 165/215 v k.ú. Jenišov. 
 
 
C.2 Specifické charakteristiky a limity využití řešeného území 
 
 Řešené území navazuje na již vybudované části komerčně-obchodní zóny Pod Rohem, 
ve které se nacházejí obchodní zařízení Globus, Makro a areál prodejny VEGA Czech, s.r.o. Terén se 
pozvolna svažuje k severovýchodu, pozemky jsou v rozmezí nadmořských výšek 427 až 444 m. 
Pozemky jsou nezastavěné.  

 
Při budoucí výstavbě je nutno respektovat následující limity: 

- ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů stupně II.B lázeňského místa Karlovy Vary 
- poddolované území 
- ochranné pásmo letiště s omezením výškových staveb 
- ochranná pásma inženýrských sítí 
- územní systém ekologické stability 

 
 
C.3 Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce 
 
 Řešené území se nachází západně od města Karlovy Vary, přibližně 5 km od středu města. 
Historická část obce Jenišov se nachází na sever od řešeného území. Na severu a západě 
od řešeného území jsou plochy komerčně-obchodní zóny, na jih a východ přes ÚSES se nachází 
lokalita „Pod Rohem 1“. Na západě sousedí s řešeným územím areál prodejny autobusů (p.p.č. 404/2, 
404/20, 404/24 a 404/25 ve vlastnictví VEGA Czech s.r.o.). Pozemky 404/2, 404/20, bezprostředně 
přiléhající k řešenému území, mají charakter zeleně. 

 
Příjezd do řešené lokality je možný z kruhové křižovatky na silnici I/20 po místní komunikaci 

(Obchodní ulici), která tvoří severní hranici řešeného území. Tato komunikace je hlavní příjezdovou 
trasou komerčně-obchodní zóny a obytného souboru „Pod Rohem 2“.  
  

Přípojky inženýrských sítí pro řešené území budou napojeny na přívodní řady inženýrských sítí 
celé komerčně - obytné zóny. Tyto přívodní řady jsou stávající. 
 
 
C.4 Požadavky vyplývající z územního plánu, regulační prvky plošného a prostorového 
 uspořádání  
 

Dle platného územního plánu sídelního útvaru Jenišov se jedná o nezastavitelné plochy zeleně  
a zastavitelné polyfunkční „území drobné výroby a služeb – (Vd)“. 
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Území drobné výroby a služeb – (Vd) je určeno pro zařízení drobné výroby a služeb, které 
mohou mít rušivé vlivy na bydlení: 
 
a) V tomto území je přípustné umisťovat všechny druhy zařízení drobné výroby a služeb, sklady, 
obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení, zařízení vědy a výzkumu, veřejné čerpací 
stanice pohonných hmot. 
 
b) V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat byty služební a majitelů zařízení, kulturní, 
církevní, sportovní zařízení a zařízení školství, ambulantní sociální a zdravotnická zařízení, zařízení 
maloobchodu, zařízení veřejného stravování, zábavní zařízení, stavby pro chov domácího zvířectva. 
 
c) Negativní účinky a vlivy – Územní plán stanoví pro toto území ochranné pásmo v šířce 100 m, 
za kterým se nesmí projevit negativní účinky a vlivy (z užívání a provozování nových staveb a zařízení) 
zhoršující kvalitu životního prostředí nad přípustnou míru. 
 
 Pro území drobné výroby a služeb – (Vd) – platí tyto limity prostorového využití: 
maximální procento zastavění pozemku  80 % 
koeficient podlažní plochy   1,6 
koeficient obestavěného prostoru  5 
maximální podlažnost    2  
  

Z hlediska další územně plánovací přípravy se jedná o „rozvojové území“, ve kterém regulační 
podmínky pro stavbu stanoví stavební úřad podle schválené podrobnější územně plánovací 
dokumentace (regulačního plánu) nebo územně plánovacího podkladu (urbanistické studie).   

 
Pro rozvojové území dále stanovuje vyhláška územního plánu sídelního útvaru Jenišov 

požadavek, že „v podrobnější územně plánovací dokumentaci (popřípadě územně plánovacím 
podkladu), zpracovávané pro rozvojové území, bude nejméně 15% jeho celkové plochy vyčleněno 
pro souvislé plochy zeleně.“ 
 
 
C.5 Návrh urbanistické koncepce 
 
C.5.1 V řešeném území na pozemku p.č. 404/3, funkčně vymezeném jako území drobné výroby 

a služeb – (Vd), se navrhují plochy pro umístění objektů a pro umístění dopravní infrastruktury. 
Tyto plochy, zobrazující maximální rozsah, vycházejí z platných regulativů ÚPnSÚ s nově 
předepsanými závaznými odstupy těchto ploch od hranic se sousedními pozemky. Budoucí 
objekty a zpevněné plochy budou realizovány pouze v rámci těchto vymezených ploch 
v souladu se závaznými regulativy a dalšími požadavky související legislativy (např. vyhláška 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) a příslušných norem. 
Prostorové regulativy jsou vztaženy k ploše pozemku p.č. 404/3. Plocha areálové zeleně se 
navrhuje ve výši min. 15%, přesný rozsah a její umístění bude konkretizován v navazujících 
stupních projektové dokumentace.  
Zároveň jsou navržena místa napojení na inženýrské sítě a způsob napojení na místní 
komunikaci, včetně úpravy místní komunikace (odbočovací pruh).  
Výkonové bilance a kapacity inženýrských sítí jsou navrhovány na maximální možný rozsah 
zastavitelné části řešeného území. 

 
C.5.2 Na základě zpracované a projednané „Studie využití území – Jenišov – lokalita Pod Rohem, 

definitivní vymezení hranice biokoridorů č. 6 a 7 – zóny G a H“ (RNDr. Jan Křivanec, 08/2012) 
je navrhována změna funkčního využití území u těchto pozemků či jejich částí: 404/15, 404/17, 
165/215, 165/716/ a 165/717, k.ú. Jenišov. Územní studie bude v případě těchto pozemků 
sloužit jako podklad při pořizování nového územního plánu Jenišov nebo při pořízení změny 
územního plánu sídelního útvaru Jenišov. 
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C.6 Návrh řešení dopravy a technického vybavení 
 
C.6.1 Doprava 
 
C.6.1.1 Dopravní řešení ulice Obchodní 
 
 V současné době jsou v ulici Obchodní v dané lokalitě realizována napojení obchodního centra 
Globus, obchodního  centra Makro a sjezdem přes chodníkový přejezd je napojena prodejna autobusů 
Vega. Mezi křižovatkami ke Globusu a k Makru je cca 90 m. sjezd na p.p.č. 404/2, kde se nachází 
prodejna autobusů Vega je od křižovatky k Makru vzdálena cca 225 m. V budoucnu by podle 
zpracované projektové dokumentace měla být cca 65 metrů západně od sjezdu na p.p.č. 404/2 
vybudována styčná křižovatka na kterou bude napojena komunikace vedoucí přes most nad D6 
k Jenišovskému hřbitovu. Ta bude tvořit rozhraní mezi zástavbou RD a komerčními plochami. Na ploše 
severně od sjezdu Vegy (p.p.č. 404/5) je uvažován komerční komplex, na který je v současné době 
zpracovávána dokumentace. Napojení této parcely (404/5) je uvažováno pomocí okružní křižovatky, 
která by měla být osazena na parcelu 404/5 a bude do ní napojena místní komunikace v Obchodní ulici 
(- to by mělo vést ke snížení rychlosti projíždějících vozidel a tím i ke zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu), dále pak komerční centrum na p.p.č. 404/5 a také prodejna autobusů Vega. 
 Pozemek p.č. 404/3 v k.ú. Jenišov na severní straně přiléhá k místní komunikaci (Obchodní 
ulici) široké 7,00 m s chodníkem na straně řešeného území. Z této místní komunikace je navrhováno 
napojení pozemku p.č. 404/3. Napojení parcely č. 404/3 je navhováno styčnou křižovatkou ve tvaru T.  
 Křižovatka pro napojení parcely č. 404/3 bude vybudována před uvažovanou okružní 
křižovatkou. Okružní křižovatka bude osazena excentricky mimo osu stávající MK v Obchodní ulici. 
To zajistí bezpečný rozhled na křižovatce na p.p.č. 404/3. Navíc vozidla jedoucí po okružní křižovatce 
pojedou rychlostí max. 30 km/h. S ohledem na fakt, že se jedná o komunikaci nižšího dopravního 
významu, lze říci, že navrhovaným řešením je splněna podmínka ČSN 73 6110, tabulka 2 (Vzdálenost 
křižovatek se měří od os křižujících / připojovaných komunikací. V odůvodněných případech a 
při rekonstrukcích může vzdálenost křižovatek klesnout pod uvedené hodnoty. Na komunikacích 
obslužných nižšího dopravního významu je vzdálenost křižovatek bez omezení). 
 

C.6.1.2 Křižovatka 

 

 Navrhuje se rozšíření místní komunikace tak, aby bylo možné vybudovat odbočovací pruh 
pro odbočení vlevo na p.p.č. 404/3. Odbočovací pruh bude navazovat na stávající odbočovací pruh 
do areálu Makro pro opačný směr. Délka odbočovacího pruhu nutného pro parcelu č. 404/3 je 
vypočtena podle ČSN 73 6102. 
 Odbočný pruh se bude skládat v tomto případě  z úseku vyřazovacího Lv - jeho délka bude 
shodná s vyřazovacím pruhem protisměrným (k Makru) podle tabulky č.7 ČSN73 6102 - 40,00 m. 
Úsek zpomalovací Ld podle čl. 5.2.3.7.5 ČSN 73 6102 - 23,00 m. Délka úseku čekacího Lc vychází 
26,75 m. To zpětným výpočtem bude vyhovující pro provoz až 100 vozidlům odbočujícím vlevo 
na p.p.č. 404/3 a 300 vozidlům jedoucím v protisměru za hodinu. Takový provoz není předpokládaný. 
  

Napojení p.p.č. 404/3 bude kolmým sjezdem v severozápadním části pozemku. Komunikace 
na parcele 404/3, vedoucí k uvažované zástavbě, bude sloužit pro zásobování i jako příjezd na plochy 
parkovišť. Komunikace bude splňovat i požadavky integrovaného záchranného systému. 
  

Komunikace bude muset umožnit příjezd a míjení velkých nákladních automobilů a nákladních 
automobilů s návěsem (dl. 22,00 m). Šířka těchto komunikací by měla být minimálně 6,00 m (vhodnější 
by však bylo 7,00 m) a minimální poloměr vnitřní hrany oblouků by měl být 10,00 m. V částech, 
kde bude komunikace sloužit pro příjezd na parkoviště, by měla být dvoupruhová obousměrná široká 
minimálně 6,00 m. Minimální poloměr vnitřní hrany oblouku by měl být 8,00 m na komunikaci, 
na parkovišti samotném 3,00 m. 
  

Rozměr parkovacích stání by měl být minimálně 5,00 x 2,50 m. Větší šířka (2,60 m) stání 
by byla vhodná v případě umístění obchodního zařízení s ohledem na velmi pravděpodobné nakládání 
a vykládání zboží do automobilů. 
  
 Výpočet parkovacích stání bude řešen podle ČSN 73 6110 tab. 34 a příslušných článků. 
Parkoviště budou umístěna v rámci plochy pro umístění dopravní infrastruktury. Veškeré nároky 
na parkování budou splněny na pozemcích budoucího investora. 
 Přesné rozměry objektů, druh objektů a z toho vyplývající potřeba počtu parkovacích stání není 
v tuto chvíli známa, ale bude dopočtena.  
C.6.2 Zásobování vodou, bilance potřeby vody, produkce a znečištění odpadních vod,  
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výpočet množství dešťových vod a orientační návrh retence  
  
C.6.2.1  Napojení na stávající inženýrské sítě 
 
V lokalitě Pod Rohem jsou realizovány rozvody vodovodu a oddílné kanalizace.  
Pro napojení záměru budou využity : 
 
- stávající vodovodní řad z PE Ø160 
- stávající splašková kanalizace z kameninového potrubí DN250 
- stávající dešťová kanalizace z betonových trub DN800 
 
 Plánované objekty na pozemku p.č. 404/3, k.ú. Jenišov budou napojeny z tlakového pásma 
VDJ 16A 2 x 200 m3 (470,15 / 473,30 m n.m.). 
 
Na základě ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
v aktuálním  znění, §20 odst.5 písm.c, bude odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch řešeno 
jejich zadržováním na pozemku a jejich následným regulovaným odtokem do stávající dešťové nádrže.   
 
Řešení zadržení srážkových vod se předpokládá retenčními nádržemi, případně využitím retenčního 
prostoru v potrubí – vše v závislosti na konfiguraci navrženého řešení zpevněných ploch. 
 
C.6.2.2  Hydrotechnické výpočty a bilance 

Potřeba vod dle vyhl.č. 120/2011 Sb., příloha č.12 - směrná čísla roční potřeby vody 

            

navrhovaná kapacita 

specifická 
 

maximální denní 
potřeba vody 

maximální 
hodinová 

potřeba vody potřeba  

průměrná 
denní potřeba 

vody 

vody    *) 
Qp=Q*počet 

obyv.  Qm=Qp*kd Qh=(Qm*kh):24 

      
počet 
objektů 

počet 
osob 

m3/rok Q 
(l/os/den) 

Qp 
(m3/den) 

Qp 
(l/s) 

Qm 
(m3/den) 

Qm 
(l/s) Qh (m3/hod) 

provozovny 

dle VII/45 5 15 26 71 1,06 0,01 1,597 0,0185 0,1200 

dle VII/47 1 4 50 137 0,55 0,01 0,822 0,0095 0,0616 

prodejny  
dle 

VIII/50 
1 15 18 49 0,735 0,03 1,103 0,0425 0,0827 

restaurace 

 Dle 
III/19+20)                     

300 6 25 164 0,984 0,02 1,476 0,0256 0,1107 

dle VI/41 5 20 80 220 4,400 0,05 6,600 0,0780 0,4950 

návštěvníci   500 18 50 25,000 0,28 37,500 0,4340 2,8130 

celkem      denní množství 32,729 0,40 49,098 0,6081 3,683 

  
 

  měsíční množství  (m3) 982 1,473   

      roční množství (m3) 11 782 17 673   

            

 

   *)  
 

směrné číslo potřeby vody dle vyhl.č.120/2011, příloha 12 

  

 

kd 
 

součinitel denní nerovnoměrnosti kd=1,5 

  

 

kh 
 

součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8 
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Produkce odpadních vod 

 

 
 
 

Znečištění  odpadních vod 
 

Pro výpočet produkce znečištění se vychází z předpokladu, že návštěvníci a zaměstnanci komplexu 
produkují po dobu pobytu v komplexu jen poměrnou část znečištění uváděnou v ČSN 75 6401 
na jednoho ekvivalentního obyvatele : 
 
Zaměstnanci provozoven a prodejen 50% 
Návštěvníci     5 % 

 
 

navrhovaná 
kapacita 

poměrná 
část 

znečištění 

produkce znečištění splaškových vod 

BSK5 NL CHSK N-NH4 Pcelk 

          

% kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den 

provozovny 
50 0,36 0,33 0,72 0,043 0,015 

50 0,12 0,11 0,24 0,014 0,005 

prodejny 5 0,25 0,14 0,30 0,018 0,006 

restaurace 
50 0,05 0,05 0,11 0,006 0,002 

5 0,03 0,03 0, 60 0,004 0,001 

návštěvníci 5 1,50 1,38 3,00 0,179 0,063 

celkem   2,31 2,04 4,97 2,64 0,092 

 

navrhovaná kapacita 

specifická 
 

Množství splaškových 
vod 

potřeba  
průměrná denní potřeba 

vody 

vody    *) Qp=Q*počet obyv. Qd=Qp*kd 

      
počet 
objektů 

počet 
osob 

m3/rok Q 
(l/os/den) Qp (m3/den) Qp (l/s) 

 
Qm (l/s) 

provozovny 

dle VII/45 5 15 26 71 1,06 0,01 
 

0,0185 

dle VII/47 1 4 50 137 0,55 0,01 
 

0,0095 

prodejny  
dle 

VIII/50 
1 15 18 49 0,735 0,03 

 
0,0425 

restaurace 

 Dle 
III/19+20)                     

300 6 25 164 0,984 0,02 
 

0,0256 

dle VI/41 5 20 80 220 4,400 0,05 
 

0,0780 

návštěvníci   500 18 50 25,000 0,28 
 

0,4340 

celkem      
 

32,729 0,40 
 

0,6081 
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C.6.2.3 Množství srážkových vod – návrh  

 

C.6.2.4 Návrh retenčního objemu   

Pro stanovení objemu retenčního prostoru byla použita metoda hydrologické bilance dle TNV 75 9011 
(Hospodaření se srážkovými vodami). Pro vlastní výpočet byl použit kalkulátor fy Nicolli Česká 
republika (dříve fa GLYNWED s.r.o.). 
Pro výpočet byl stanoven regulovaný odtok 30 l/s. Dle výpočtu (viz příloha) vychází potřebný retenční 
prostor 25 m3 : 
 
 Odvodňované plochy 

A = 3 800 m2 Asfaltové a betonové plochy,  sklon 1% až 5%   = 0,80     Ared = 3 040 m2 
  dlažby se zálivkou spár 

A = 5 000 m2 Střechy s nepropustnou horní vrstvou, sklon 1% až 5%   = 0,90     Ared = 4 500 m2 
  o ploše menší než 10 000 m2 

 
Lokalita – nejbližší srážkoměrná stanice 
 
6 – Mariánské Lázně 
  
Návrhové a vypočítané údaje 
 
Ared  7 540 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
p 0,2 rok-1 periodicita srážek 
Qs  30 l.s-1   regulovaný odtok 
hs 32,0 mm návrhový úhrn srážek 
ts 120 min  doba trvání srážky 
 
Vvr  25 m3 největší vypočtený retenční objem retenční nádrže (návrhový objem) 

Tpr  14 min doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE 
 
 
C.6.3 Zásobování elektrickou energií 
 
C.6.3.1  Způsob zajištění elektrické energie 
 
Zásobování el. energií bude zajištěno výstavbou nové trafostanice, která bude umístěna na p.č. 404/3. 
Trafostanice bude napájena z distribučních rozvodů vn – ČEZ Distribuce a.s. Kabely vn budou 
napojeny na stávající rozvody vn, uložené do země v přilehlé lokalitě a v řešeném území budou 
umístěny na p.p.č. 165/586 404/4. 
  
 Trafostanice bude řešena jako přízemní betonový objekt, s max. dvěma transformátory 
do výkonu 400kVA.  
 
 Od trafostanice bude proveden distribuční kabelový rozvod nn, kterým bude zajištěn přenos el. 
energie do jednotlivých objektů.  
  
 Z TS bude dále napájeno veřejné osvětlení a případná čerpací stanice odpadních vod.  
 

Odvodňovaná plocha Druh povrchu Plocha 
(ha) 

Součinitel odtoku 
ψ 

Průtokové 
množství (l/s) 

Dopravní plochy 
 

asfalt 0,380 1,0 52,82 

Zastavěné plochy Nepropustná krytina 0,500 1,0 69,50 

Plocha celkem 0,880   

Dešťové vody celkem 122,32 l/s 
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C.6.3.2 Výkonová bilance 
 
Zastavěná plocha maximální :    5 000 m2 
Uvažovaný jednotkový příkon :    50 W/m2 
Charakter odběru pro jednotkový příkon:  příprava pokrmů v kuchyňkách pro personál, 

osvětlení, elektronika a kancelářská technika 
Celkový instalovaný příkon maximální :   5 000 x 50 = 250 000 W = 250 kW 
Provozovny:   6ks  
Prodejny: 1ks  
Restaurace: 1ks  
 
Objekty zastavěné  plochy 5000m2 
     
Odběrné zařízení   Pi  (kw)  β Ps  (kW) 
Topení     60  1 60 
Osvětlení 5000m2 á 5W/m2 25  1 25  
VZT kancel.    45  1 45 
Technologie    60  0,7 42  
El.instalace    30  0,8 25  
Gastro     170  0,7 119 
Ostatní menší odběry   20  0,5 10  
Celkem        326kW  
     
 
Venkovní osvětlení    2 kW   3kW 
ČS     3kW   3kW 
Reklama    1kW   1kW 
 
 
C.6.4 Zásobování plynem 
 
Stávající distribuční plynovod STL (d160) probíhá po severním okraji řešeného území podél 
komunikace p.p.č. 404/4. Při realizaci distribučního rozvodu bylo počítáno s rezervou pro připojení 
zástavby v řešeném území.  

Přesné technické podmínky napojení (dimenze napojení, umístění hlavního uzávěru a způsob 
měření odběru) budou získány na základě schválené „žádosti o připojení k distribuční soustavě“ 
u RWE Distribuční služby a.s., která bude podána po stanovení definitivních potřeb pro vytápění.  

Při návrhu objektů budou respektována stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných 
a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem. 
 
C.6.4.1 Bilance potřeb v případě plynové kotelny 
 
Potřeba celkem pro vytápění :    175 kW  
Potřeba celkem pro ohřev VZT :     60 kW  
Potřeba celkem pro vzduchové clony :     10 kW  
Potřeba celkem pro ohřev TUV :     15 kW  
Celkový výkon plynové kotelny :   260 kW  
 
C.6.5 Slaboproudé rozvody 
 
Stávající sítě elektronických komunikací se nacházejí na severním okraji řešeného území. 
 
 
C.6.6 Veřejné osvětlení 
 
Stávající rozvody a stožáry veřejného osvětlení se nacházejí na severním okraji řešeného území podél 
chodníku u komunikace p.p.č. 404/4. V místě vjezdu na pozemek 404/3 bude nutno upravit polohu 
stožáru.  
 
 Inženýrské sítě v řešeném území budou vedeny dle příslušných norem prostorového 
uspořádání inženýrských sítí.  
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C.7 Dopady na územní systém ekologické stability 
 
 Při návrhu byla respektována „Studie využití území – Jenišov – lokalita Pod Rohem, definitivní 
vymezení hranice biokoridorů č. 6 a 7 – zóny G a H“ (RNDr. Jan Křivanec, 08/2012), odsouhlasená 
Odborem životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary pod zn. 3944/OŽP/12. Nová vymezení tras 
biokoridorů budou dána do souladu s územním plánem obce při pořizování nového územního plánu 
Jenišov nebo při pořízení změny ÚPnSÚ Jenišov, pro níž bude podkladem tato územní studie.  
  
 Výstavba v lokalitě řešené územní studií nebude mít vliv na funkčnost ÚSES v rámci širšího 
území. Všechna kritéria pro vymezování ÚSES jsou dodržena, vymezené plochy zajišťují i ochranu 
významnějších rostlinných a živočišných druhů: 
  

- Kritérium prostorových vazeb potenciálních ekosystémů  - struktura sítě ÚSES se nezměnila 
- Kritérium minimálně nutných prostorových parametrů  - maximální délky i minimální šířky 

        biokoridorů se nezměnily 
 
C.8 Změny funkčního využití pozemků 
 
 Je navrhována změna funkčního využití území u těchto pozemků či jejich částí: 404/15, 404/17, 
165/215, 165/716/ a 165/717,  k.ú. Jenišov. Zvyšuje se vymezený rozsah nezastavitelných ploch 
zeleně o 350 m2, tj. 0,035 ha. 
 

 
 
Územní studie bude v případě těchto pozemků sloužit jako podklad pro pořízení nového 

územního plánu Jenišov nebo pro pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Jenišov.  
 
 
C.9 Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb 
 

V řešeném území se nenavrhují veřejně prospěšné stavby: 
 
 
C.10 Závěr 
 

Územní studie zpřesnila na základě předchozích podrobných průzkumů a studií pozemky 
pro změnu funkčního využití. Byla upřesněna hranice biokoridoru č. 7 v rámci řešeného území. 

 
Dále územní studie prověřila možnosti rozsahu zastavitelnosti řešeného území v souladu 

s jeho funkčním využitím, stanovila podmínky a regulativy pro zástavbu pozemku p.č. 404/3, 
k.ú. Jenišov, včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 
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D. Grafická část 
 
D 1 Situace širších vztahů     1 : 5000 
D 2 Urbanistický návrh     1 : 1000 
D.3 Změna funkčního využití území    1 : 2500 
D.4 Dopravní řešení      1 : 1000 
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E. Přílohy : 
 
E.1 Přehled vlastníků dotčených a sousedních parcel 
 

Katastrální území  Jenišov [658391] 

 
404/3  7 119 m2  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha  

Miťka Michal Ing., Kopaninská 314, 25225 Ořech 
     Špadrna Miroslav Mgr., U Jankovky 190/2, 15300 Praha 5 

 

404/16     391 m2  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha 
     Newiak Norbert, Limnická 891, 36222 Nejdek 
 
404/17  2 655 m2  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha  

Miťka Michal Ing., Kopaninská 314, 25225 Ořech 
     Špadrna Miroslav Mgr., U Jankovky 190/2, 15300 Praha 5 
 
165/716 3 875 m2  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha 

KDT, a.s., U Tří lvů 256/5, 37001 České Budějovice 
 

165/717   551 m2  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha 
     Newiak Norbert, Limnická 891, 36222 Nejdek 
 
404/15      911 m2  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha  

Miťka Michal Ing., Kopaninská 314, 25225 Ořech 
     Špadrna Miroslav Mgr., U Jankovky 190/2, 15300 Praha 5 
 
404/4  3 972 m2  ostatní plocha  ostatní komunikace 

Obec Jenišov, č.p. 88, 36001 Jenišov 
 
165/215 54633 m2  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha 

KDT, a.s., U Tří lvů 256/5, 37001 České Budějovice 
 
 
Sousední parcely 
 
404/02  1 854 m2  ostatní plocha  zeleň 

VEGA CZECH s.r.o., Obchodní 85, 36001 Jenišov 
 
404/20  1 033 m2  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha 

VEGA CZECH s.r.o., Obchodní 85, 36001 Jenišov 
 
404/24  7 912 m2  ostatní plocha  manipulační plocha 

VEGA CZECH s.r.o., Obchodní 85, 36001 Jenišov 
 
404/25     234 m2  zastavěná plocha a nádvoří č.p. 85 

VEGA CZECH s.r.o., Obchodní 85, 36001 Jenišov 
 
 
 


