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ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary vydalo dne 13. 11. 2007 na předmětné území 
Regulační plán Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce, formou opatření obecné povahy, který 
nabyl účinnosti dne 28. 12. 2007.  

 
V současné době je stále platný Územní plán města Karlovy Vary, který byl schválen 

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

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

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

 
S ohledem na změnu některých podmínek v území za dobu platnosti regulačního 

plánu je třeba uvést do souladu všechny územně plánovací dokumentace a podklady. Proto 
doporučila Rada města Karlovy Vary Zastupitelstvu města Karlovy Vary schválit pořízení 
Změny č. 1/2016 platného Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce, návrh 
na pořízení Změny č. 1/2016 platného Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví 
Na Vyhlídce byl schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 26. 1. 2016. 

 
 
Obec:  Statutární město Karlovy Vary,  

Moskevská 21, Karlovy Vary 
   IČ: 00257654 
   zastoupené primátorkou města Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA 
 

Pověřený zastupitel: Josef Kopfstein 
 

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

  zastoupený ing. arch. Irenou Václavíčkovou, vedoucí oddělení úřadu 
územního plánování  

 
Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary 

 
Zhotovitel: Ing. arch. Břetislav Kubíček 

   Raisova 2030/2, Karlovy Vary 
   Autorizace ČKA: 2557 
   IČ: 16700295 
 

Datum:  12 / 2019, aktualizace 10 / 2020 
 

 
 

 



Změna č. 1/2016 Regulačního plánu    Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce 

 
 

 4 

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY 
 

Rozsah řešeného území se nemění. Řešené území se nachází jihozápadně od ulice 
Na Vyhlídce, zahrnuje areál bývalého zahradnictví Na Vyhlídce, objekt bývalé tělocvičny a 
sousední plochu hřiště. Území je ohraničeno řadovou zástavbou domů při ulici Na Vyhlídce, 
ulicí Na Vyhlídce, zástavbou u ulice Kolmá, ulicí Kolmá a sady Jeana de Carro. 
 
Řešené území (dále jen ŘÚ) zahrnuje tyto pozemkové parcely v k. ú. Karlovy Vary: 

1411/1  8 270 m2 (došlo ke sloučení parcel č. 1411/1 a 1413) 
21      822 m2 
22   2 013 m2 
 

Celková výměra ploch je cca 1,15 ha. 
Vlastníkem je Karlovarská Vyhlídka s. r. o., Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1. 
 
Související parcely (dotčené výstavbou dopravní a technické infrastruktury) v k.ú. Karlovy Vary: 
4, 1297/1, 1298, 248, 343, 1411/2 
Vlastníkem je Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary. 

 
b) PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ 
 

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

 
b.1) NADŘAZENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

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

území nezměnily.  
 

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

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

b.2) ŠIRŠÍ VZTAHY 
 

ŘÚ se nachází v zastavěném území, ve vnitřním území lázeňského místa (dále VÚLM) 
Karlovy Vary, v památkové zóně (dále PZ) Karlovy Vary a v památkové rezervaci (dále PR) 
Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou. Je součástí CHKO Slavkovský les a leží 
v ochranném pásmu I. stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.  

Plocha ŘÚ se svažuje k jihozápadu směrem k toku řeky Teplé. ŘÚ je pohledově velmi 
exponované, zejména z vyhlídek na západní straně údolí Teplé (vyhlídka Petra Velikého, 
Maierův gloriet, Diana). Navrhovaná zástavba ovlivní panorama PZ a PR. 

Okolní zástavba ŘÚ je výškově rozmanitá. Řadová uliční zástavba postupně přechází 
do vilové solitérní zástavby. Výšková rozmanitost je navíc umocněna velkými výškovými 
rozdíly terénu v ŘÚ. Po hranicích ŘÚ jsou směrovány nástupní trasy do lázeňského centra 
Karlových Varů k pramenům a kolonádám. 

Dopravně je ŘÚ napojeno na ulice Na Vyhlídce, Kolmá a Stezka Jeana de Carro. 
Příjezd k ŘÚ je možný pouze ulicí Na Vyhlídce. Ulice Kolmá je v části jednosměrná se 
zklidněným režimem. Vjezd je umožněn pouze na povolení magistrátu města (obdobně jako 
v jiných částech VÚLM). ŘÚ protíná pěší komunikace, propojující park Jeana de Carro s ulicí 
Kolmou.  

Inženýrské sítě jsou vedeny zpravidla po hranicích ŘÚ. 
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V ŘÚ se nenachází žádný památkově chráněný objekt. V sousedství jsou nemovité 
kulturní památky - empírová vila Lützow (číslo rejstříku ÚSKP: 30761/4-901), objekt 
Na Vyhlídce 93/50 (číslo rejstříku ÚSKP: 10312/4-4906) a socha Karla IV. v parku Jeana 
de Carro (číslo rejstříku ÚSKP: 14564/4-889).  

Jedná se o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

 
Ochranná pásma všeho druhu: 

 Vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary 

 Památková zóna Karlovy Vary 

 Památková rezervace Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou 

 Chráněná krajinná oblast Slavkovský les 

 Ochranné pásmo I. stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy 
Vary 

 ochranná pásma letiště  - s výškovým omezením staveb, 
- pásmo se zákazem laserových zařízení, sektor B 
- hlukové – izofona noc, rok – 2025 

 vodohospodářsky zranitelná oblast 

 Radioreléový spoj Tři Kříže – Vítkova hora 

 Ochranná pásma inženýrských sítí 
 
V řešeném území se nenachází žádné chráněné ložiskové území.  
 

b.3) FUNKČNÍ  VYUŽITÍ  OBJEKTŮ A PLOCH 
 
Platný územní plán města Karlovy Vary zařazuje plochy řešeného území do kategorie 

polyfunkční smíšené území lázeňství SL, které je v Obecně závazné vyhlášce o závazných 
částech územního plánu č. 1/2000, v platném znění, určeno pro lázeňství a bydlení. Jedná se 
o stabilizované území. Stávající způsob využití ploch se Změnou č. 1/2016 RP nemění.  
 
Smíšené území lázeňství SL 

je určeno pro lázeňství a bydlení. 
 
V tomto území je přípustné umisťovat: 
a) lázeňská zařízení všeho druhu 
b) obytné domy 
c) kulturní, církevní a zdravotnická zařízení 
d) zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování 
 
V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat: 
a) zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území 
b) sportovní a sociální zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území 
c) zařízení školství, vědy a výzkumu sloužící lázeňství 
d) ze zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály 

  
b.4) NÁVRH ŘEŠENÍ 

   
Změna č. 1/2016 RP je zpracována v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 

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

  
Plochy ŘÚ jsou zastavitelné. Na stávajících stavebních pozemcích ŘÚ jsou vymezeny 

plochy pro umístění staveb technické a dopravní infrastruktury, je řešeno umístění odstavných 
a parkovacích stání, nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů i 
vsakování dešťových vod, resp. jejich zdržení na pozemku.   
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  S ohledem na složité geomorfologické podmínky bylo ŘÚ pro potřeby zpřesnění 
prostorových regulativů dále podrobněji členěno na sektory A, B, C, D, E, F, G, P, H a I.  

 
  Z hlediska obrany státu a CO nejsou žádné požadavky. 
 

b.5) URBANISTICKÁ  KONCEPCE  A  ARCHITEKTURA 
 

Urbanistická koncepce vychází z doporučení, shrnutých v předchozích stupních 
dokumentace, včetně Územní studie prostorových regulativů pro historickou část města 
Karlovy Vary. Pro umístění a prostorové uspořádání staveb jsou stanoveny stavební a 
regulační čáry, zastavitelné části pozemků, jejich procenta zastavitelnosti a procento 
ozelenění, dále pak regulativy – závazné podmínky, které určí výšku zástavby, max. výšku 
hlavní římsy, max. výšku hřebene střechy, příp. její tvar.  

 
Hlavní zásady: 

 respektovat urbanistickou a hmotovou strukturu města 

 zachovat rozdílnou výšku zástavby a tvary střech 

 dořešit prostorové vazby na sousedící park Jeana de Carro 

 kultivace zeleně veřejné i vyhrazené 

 řešit dopravní napojení na stávající komunikační síť 

 řešit dopravu v klidu přednostně v objektech a podzemních garážích 

 zajistit pěší průchodnost ŘÚ, obnovit typické stezky a schodiště 

 vyřešit napojení lokality na stávající inženýrské sítě 
 

Parcela č.  1411/1 byla s ohledem na velikost rozčleněna na sektory A, B, C, D, E, F, G a P. 
Parcela č. 21 byla označena jako sektor I, parcela č. 22 pak jako sektor H. Toto členění 
umožňuje lépe stanovit prostorové regulativy v tomto složitém území, případně doplnit další 
regulační podmínky pro dílčí části sektorů. Zároveň lze na tyto sektory budoucí výstavbu 
etapizovat.  

 
Sektory A a B přiléhají k ulici Kolmá. Pro navrhované objekty je stanovena závazná 

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

 
V sektorech C a D jsou navrženy objekty bez pevně určeného tvarového řešení, které 

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

 
Zástavba podél ulice Na Vyhlídce (sektor E) v nadzemní části nad úrovní 

ulice Na Vyhlídce zachovává uliční čáru sousední stávající řadové zástavby. Navrhují se max. 
tři plnohodnotná podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce. Pod úrovní ulice Na Vyhlídce je 
dvoupodlažní podnož, která může přiléhat až ke stávající opěrné zdi pod ulicí. Nejnižší podlaží 
objektu E se předpokládá pro garážování. Střecha nadzemní části se s ohledem na navazující 
stávající zástavbu předepisuje sedlová s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Objekt je nutno 
opticky rozčlenit na části, vycházející ze šířky parcelace zástavby v okolí a zajistit i  výškové 
rozdíly v hřebenech střech v těchto dílčích částech.  
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Objekt v sektoru F může navazovat na sousední objekt v sektoru D. Je stanovena 
maximální výška objektu. Není předepsán závazný způsob zastřešení, doporučuje se 
ozeleněná plochá střecha.  

 
Sektor G je určen pro umístění komunikace, technické infrastruktury, zeleně a 

případně i pro dopravu v klidu. Komunikace zajišťuje základní dopravní obslužnost objektů 
v přilehlých sektorech. Nevylučuje se v části vymezené regulačními čarami osazení 
propojovacího objektu mezi sektory C, D a E při splnění předepsaných regulativů.  

 
Sektor I zahrnuje parcelu č. 21 s objektem tělocvičny č. p. 835. Původní tělocvična 

z druhé poloviny 19. století je samostatně stojící dvoupodlažní objekt, krytý valbovou střechou. 
RP předpokládá její zachování a přebudování na funkce, které by vhodně doplnily chybějící 
služby v objektech v navazující části ulice Kolmá.  

 
Na parcele č. 22 v sektoru označeném H se navrhuje doplnění novostavby, 

respektující uliční čáru sousední tělocvičny. Zastřešení objektů H se navrhuje sedlovými 
střechami s hřebeny rovnoběžnými s ulicí a výškově stupňovanými dle sklonu ulice. 
Jsou předepsány maximální výšky hlavní římsy a hřebene i stupňování. 

 
V sektoru P se předpokládá větší provázání s parkem Jeana de Carro. Navrhuje se 

zde vyšší procento ozelenění a omezené procento zastavění.  Uvažuje se především doplnění 
pavilónového objektu, kolonády, drobných architektonických a sochařských solitérů, případně 
vodních atrakcí.  

 
RP umožňuje propojení objektů v jednotlivých sektorech do většího celku, ať už 

propojením podzemních či nadzemních podlaží.  Závazné jsou stanovené uliční čáry, výšková 
regulace, regulace míry zastavění a ozelenění pozemku. Takto navrhované uspořádání 
umožňuje vysokou variabilitu výsledného hmotového a provozního řešení budoucích objektů.  

 
Rozčlenění území na sektory rovněž umožňuje případnou etapizaci stavebních prací, 

pořadí si určí investor zástavby. 
 

b.6) REGULAČNÍ  ZÁSADY  A  PRVKY 
   
  Závazné regulační prvky jsou vyznačeny v grafické části RP v Hlavním výkrese. 

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

 
  Z důvodu prostorové složitosti bylo řešené území rozděleno do sektorů, pro které jsou 

stanoveny podrobněji regulační prvky. Hranice sektorů jsou závazné pro stanovení výškových 
regulativů i regulace míry zastavění a ozelenění pozemku. Objekty mohou plošně přerůstat 
přes hranice sektorů při splnění regulačních podmínek jednotlivých dotčených sektorů.  

   
  Jsou stanoveny možnosti pěšího propojení přes ŘÚ, které jsou závazné. 
 
 Předmětem regulace je: 

 situování staveb – stavební a regulační čáry 

 míra zastavění pozemku, procento ozelenění 

 výšková a prostorová regulace 

 způsob zastřešení 
  

Regulace situování staveb 
   
  Je stanovena stavebními a regulačními čarami. 
 
  Stavební čáry určují u navrhovaných objektů závazné umístění stavby v úrovni přilehlé 
komunikace. V případě RP se u navrhovaných objektů určuje povinnost zachovat uliční čáru 
v ulici Na Vyhlídce a v ulici Kolmá.  
   
  Regulační čáry vymezují plochy, v jejichž rámci lze umisťovat nové stavby, stavby 
mohou mít odstup od regulační čáry. Regulační čáry jsou nepřekročitelné zástavbou. 
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 Regulace míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku 
   
  Míra zastavění pozemku je vyjádřena v procentech. Je stanovena pro jednotlivé 
sektory samostatně s ohledem na polohu a charakter navrhované zástavby. V souladu 
s původním RP je v některých sektorech určeno podrobnější výškové zónování, kdy je 
stanoveno procento zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu pro daný sektor. 
Takto navrhované uspořádání umožňuje například podzemní propojení garážovacích podlaží 
objektů v různých sektorech při zachování odstupů a průchodů mezi objekty v nadzemních 
částech.  
  Pro většinu sektorů je předepsáno procento ozelenění pozemku. Do této plochy je 
započítána pouze zeleň na rostlém terénu, nikoliv ozeleněné střechy a fasády, jak tomu bylo 
v původním řešení RP.  
  V případě plochých střech je ozeleněná střecha preferovanou variantou. 
 

 
 
Výšková a prostorová regulace 

   
  Základní výšková regulace je nově stanovená max. výškou hlavní římsy a max. výškou 

hřebene od určeného referenčního bodu. Tento způsob výškové regulace je v souladu 
s metodikou Územní studie prostorových regulativů pro historickou část města Karlovy Vary.   

   
  V některých sektorech byly doplněny upřesňující regulativy pro potřeby prostorové 

regulace zástavby, např. šířkové rozdělení sektorů s rozdílnými výškami zástavby. Dále jsou 
stanovena procenta zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu, která umožňují 
rozdílné řešení podzemních a nadzemních částí objektů pro naplnění požadavků na dopravu 
v klidu v podzemních garážích a zároveň přiměřenou hmotovou strukturu nadzemních objektů.  

  
 Regulace způsobu zastřešení 

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

nepovoluje se mansardová střecha 
 

Výše uvedené regulativy pro zástavbu jsou maximálně přípustné, objem zástavby jimi 
stanovený není nutné naplnit.  
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Regulace výšek a způsobu zastřešení 
 

 
  

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

 
 
c) PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 

Platný regulační plán prověřil a navrhl možnosti dopravní obsluhy ŘÚ a zásobování 
energiemi. Změna č. 1/2016 RP nemění dopravní řešení platného regulačního plánu, 
ani nemění řešení technické infrastruktury. 

 
Veškerá potřebná veřejná infrastruktura se nachází v bezprostředním sousedství 

řešeného území v ulicích Na Vyhlídce a Kolmé. Přes ŘÚ prochází kanalizační stoka.  
 

Pro obsluhu a zásobování energiemi nové výstavby v sektorech C, D, E, F a P je 
v návrhu počítáno s koridorem pro umístění staveb technické infrastruktury, označeným jako 
sektor G. Koridor G, propojující Stezku Jeana de Carro a ulici Na Vyhlídce, má šířkové 
parametry cca 12 m. RP předpokládá, že koridor bude mít na části charakter veřejného 
prostranství. 

. 
c 1) DOPRAVA 

 

Širší dopravní vztahy a vymezení území 

ŘÚ je z pohledu širších vztahů dopravně přístupné prakticky pouze ulicí Na Vyhlídce a 
to jak z centra města, tak i z lázeňského území. Propojení Kolmou ulicí směrem k Vřídlu a 
na Divadelní náměstí je možno uvažovat pouze jako pěší, protože za kostelem Sv. Máří 
Magdaleny přechází Kolmá ulice do ulice Moravské a z pohledu možnosti průjezdu pak ještě 
do ulice Libušina a jimi se pak doprava vrací opětovně zpět do ulice Na Vyhlídce. 
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Komunikace  

Stávající silniční síť odpovídá době vzniku, tj. době před více jak sto lety, kdy nevadilo, 
že jsou ulice „pouze“ dvoupruhové v základní šířce a s chodníky pro pěší podél zastavěné 
domovní linie, a kdy nebylo nutno řešit dopravu v klidu, což je současný problém. 

Z hlediska spádových poměrů jsou posuzované komunikace rovněž hluboko 
pod hranicí norem, což je dáno konfigurací terénu a založeným dopravním systémem 
spádnicových a vrstevnicových komunikací. Tento stav je problematický v obou případech, 
protože spádnicové cesty jsou výrazně nad povolenými sklony a dosahují hodnot až 25%, 
naopak vrstevnicové ulice jsou pro změnu s minimálními podélnými spády, což přináší 
problémy v období přívalových dešťů nebo jarního tání, kdy se přehlcuje stávající odvodňovací 
systém. 

Z hlediska stavebního stavu jsou komunikace kolem řešeného území prakticky 
doposud v podobě, kterou získaly v době, kdy došlo k jejich zadláždění (Kolmá) nebo kdy byla 
dlažba zaměněna za živičný kryt (propojka ulice Na Vyhlídce s Kolmou ulicí).  

Z hlediska normového zatřídění jsou stávající komunikace dle platné legislativy 
zatříděny do III. třídy MK (fyzické oddělení pojížděné části a pěšího pruhu, chodníku).  
 
Doprava v klidu 

Je stěžejním problémem řešeného území, protože výše zmíněný komunikační systém 
sotva vyhovuje a ani zjednosměrnění nezajistí potřebnou kapacitu pro odstavování vozidel. 
Nezanedbatelným limitem je i současná dopravní saturace okolí řešeného prostoru. 

V řešené lokalitě bude spolu s novou výstavbou řešena i odpovídající parkovací a 
garážovací kapacita. Závazným regulativem pro navrhovanou výstavbu je v případě bytové 
výstavby poměr bytů a parkovacích stání 1 : 1,5, v případě staveb občanské vybavenosti 
budou naplněny normové hodnoty. 
 
Hromadná doprava  

Hromadná doprava je zajištěna několika průjezdnými linkami autobusů s nejbližší 
zastávkou Na Vyhlídce nebo zastávkou Panorama. Je rovněž možno z kopce dojít 
na Divadelní náměstí a využít možnosti odjet odtud buď lanovkou k Imperialu, anebo 
autobusem, který ale opět dojede na ulici Na Vyhlídce. 
 
Cyklistická, pěší a ostatní doprava 

Cyklistická doprava se s ohledem na charakter ŘÚ neřeší. V RP je začleněn 
požadavek na možnost pěšího propojení přes ŘÚ.  

Nedaleko ŘÚ se nachází koridor pro lanovku na vrch Tři kříže, se kterou je počítáno 
v ÚPmKV.  
 
Stručný popis dopravního řešení 

Nové dopravní řešení využívá stávající silniční sítě, která není tímto návrhem nijak 
výrazně dotčena. Stávající stav komunikační sítě je respektován (situačně i z hlediska 
stávajících konstrukcí krytů vozovek). Na tento stav pak navazují nově navržené přístupové 
komunikace, které zajistí přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů a jejich garáží.  

Nově navržené komunikace jsou řešeny jako dopravně zklidněné formou obytné zóny 
nebo jako účelové přístupové propojky (vjezdy do garáží apod.) obdobného stavebního 
uspořádání. Základní zadání předpokládá takové šířkové uspořádání, které umožní možnost 
obousměrného průjezdu zastavěným územím v parametrech minimálních šířek dopravně 
zklidněných komunikací, tj. o volné šířce zpevněné plochy vozovky minimálně 4,5 m 
(s případnou odstupovou vzdálenosti hrany vozovky od svislých stěn, bez vjezdů nebo vchodů, 
min. 0,5 m, v místech vjezdů nebo vchodů pak o takové šířce, která zajistí dostatečný potřebný 
rozhled dle platných předpisů!).  
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Zásahy do stávajících komunikací 

Budou upravena místa napojení na stávající komunikace – stezka Jeana De Carro, a 
„spodní“ část ulice Na Vyhlídce (pod bývalou školkou).  

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

Jak bylo zmíněno výše a jak je jednoznačně patrno z grafických příloh, zástavba 
novými domy může být propojena v úrovni suterénu nebo technických podlaží, což umožní 
buď společnou (motorová doprava a pěší v jedné úrovni) nebo dokonce mimoúrovňově 
dělenou dopravní linií (využití konfigurace terénu). 

Stručně je možno jednotlivé komunikace nově tvořeného dopravního systému popsat takto: 

Vozidlo uživatele nově navrženého zastavěného prostoru přijede po ulici Na Vyhlídce, 
odbočí z ní v místě vyústění stezky Jeana De Carro, zajede do druhé linie za přilehlou 
zástavbu a mírným klesáním se dostane do prostoru nové domovní zástavby, kde se dostane 
k jednotlivým vjezdům do klasických pojížděných hromadných garáží. Odjezd pak bude buď 
stejným způsobem zpět, anebo dále směrem k ulici Kolmé a přes ni pak opět do úrovně ulice 
Na Vyhlídce.  

Na domovní zástavbu situovanou do souběhu s ulicí Na Vyhlídce bude ještě 
navazovat dostavba volného prostoru podél ulice Kolmé. Tato zástavba bude dopravně 
obsloužena přímo ze sousední ulice Kolmá. Pro dopravní napojení zde bude nutno vzít 
v úvahu značný podélný spád této ulice a vycházet z prodloužených vzdáleností rozhledových 
poměrů. 

Doprava v klidu je řešena na pozemcích vlastníka, zejména v podzemních podlažích 
pod objekty (A, B, C, D, E, F, H, příp. G), komplexně pro celou lokalitu.  

Závazným regulativem pro navrhovanou výstavbu je v případě bytové výstavby poměr 
bytů a parkovacích stání 1 : 1,5, v případě staveb občanské vybavenosti budou naplněny 
normové hodnoty bez redukčních koeficientů.  

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

 
Limity využití území 
 
Ochranná pásma  

Řešený prostor není z dopravního pohledu omezován ochrannými pásmy, naopak je 
nutno zde ve zvýšené míře dbát na ochranné pásmo I. stupně I.B“ přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Karlovy Vary. 
 
Dopravní závady 

Nově navržený dopravní systém bude plně navazovat na stávající komunikační síť. 
U těchto stávajících komunikací, opomineme-li dopravní závady dané historickou skutečností 
jejich trasování a vezmeme-li v úvahu pouze fakt, že tyto komunikace zde již jsou, pak je nutno 
pouze neodkladně uvažovat s plnou obnovou konstrukcí těchto vozovek. 

Nezanedbatelným limitem je i současná dopravní saturace řešeného prostoru, 
v současné době jsou ve dne i v noci veškeré ulice přeplněny parkujícími vozidly.  
 
Předpoklady budoucího řešení 

RP vymezuje objem dostavby daného území. V rámci tohoto návrhu a vymezení limitů 
je navrženo řešení dopravy v klidu pro všechny nové bytové i komerční objekty minimálně 
v normových parametrech. 

Část nově budovaných garáží v ŘÚ by bylo možné využít i pro podchycení chybějící 
parkovací kapacity v jeho okolí. 
 
Vlivy na životní prostředí (hluk, prach, exhalace ap.)  

Z dopravního pohledu je negací značný spád terénu, který nutí motorovou dopravu 
buď výrazně brzdit (hluk) nebo naopak vytáčet motory do vysokých otáček na malý rychlostní 
stupeň (exhalace a opět hluk). 



Změna č. 1/2016 Regulačního plánu    Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce 

 
 

 12 

Tento stav je daný konfigurací terénu a z hlediska životního prostředí je bezesporu 
příznivý fakt, že vozidla nebudou stát na ulici, budou odjíždět z krytých parkovacích nebo 
garážovacích stání (podchycení, zejména v zimním období, tajícího prosoleného sněhu apod.).  
 
Odvodnění zpevněných ploch 

V celém ŘÚ je odvodnění téměř výhradně podpovrchové. 
 

 c 2)   ZÁSOBOVÁNÍ  VODOU 
 

Zásobování vodou v této oblasti je z vodojemu č. 2 - Kosnarová. Z vodojemu č. 2 se 
voda čerpá do vodojemu č. 8 Panorama na Pražské ulici.  
 

 Návrh 
Navrhovaná  zástavba bude zásobena pitnou vodu ze stávajících vodovodních řadů. 

Kapacitně stávající řady vyhovují jak pro současný stav, tak pro navrhovanou zástavbu. 
Při návrhu je nutné počítat s existencí dvou tlakových pásem v řešeném území.  

Materiálem řadů a přípojek bude polyetylenové potrubí PE SDR17, průměru 
dle požadovaného průtoku. Současně s potrubím bude položen zjišťovací kabel, který bude 
sloužit pro opětovné vyhledání potrubí. Potrubí bude uloženo do budoucích komunikací a 
technických koridorů do souběhu s potrubím splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu. 
Potrubí bude uloženo na podkladní pískové lože tl. 100 mm a bude obsypáno do výšky 
300 mm nad potrubí, ostatní výkop bude zhutněn po vrstvách max. 300 mm na míru hutnění 
danou projektem komunikací.  

 
 Potřeba vody                                     Qp            Qm     Qm     Qh 
                                                                           m3/d            m3/d        l/s          l/s  

Celkem                83,2  100,0  1,1 6,8
      
           Zabezpečení požární vody 

Potřeba požární vody je i v návrhovém stavu rozhodující pro dimenzi vodovodního 
potrubí. V okolí ŘÚ se nachází dostatek stávajících hydrantů, další hydranty budou vysazeny 
na budovaných řadech. Na vodovodních řadech budou podle výškového vedení osazeny 
podzemní hydranty DN80 s dvojitým uzávěrem (např. HAWLE), které budou osazeny přímo 
na řad. Tyto hydranty budou sloužit jak pro provozní účely vodovodu (odkalení, odvzdušnění), 
tak i v případě potřeby i jako hydranty požární. Po dohodě s provozovatelem budou hydranty, 
které budou určeny pro požární účely, řádně označeny. 
Rozmístění hydrantů bude v souladu s ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování 
požární vodou. 

 
c 3)   KANALIZACE 

 
V městě Karlovy Vary je většinou jednotná kanalizační síť, zakončená čistírnou 

odpadních vod. Kanalizační systém je velmi složitý a rozsáhlý, stoky jsou různého stáří a 
profilu. Stoky na obou březích řeky Teplé se nacházejí v 1A. ochranném pásmu léčivých 
zdrojů, proto se klade důraz na zvýšenou vodotěsnost stok a na důkladný monitoring během 
provádění prací. 

 
Návrh 

Ve strmě klesající ulici Kolmá vedou místy dvě kanalizační stoky: dešťová a splašková, 
dešťová stoka je vejčitého profilu 400/600, splašková stoka je z betonového potrubí DN400. 
V ulici Na Vyhlídce a přilehlém okolí proběhla oprava kanalizace, v rámci této akce byla 
položena nová stoka DN300, probíhající řešeným územím v rámci koridoru G a dále po okraji 
parku Jeana de Carro směrem do ulice Kolmá. Stoky byly realizované klasickou výkopovou 
technologií. Stoky jsou vedeny ve stávajících komunikacích. Stoky jsou jako oddílná 
kanalizace, tzn. budou do nich napojeny pouze přípojky splaškové kanalizace z jednotlivých 
objektů.  

Stoky jsou provedeny z kameninového potrubí DN 250, 300. Ve svažitém terénu je 
kanalizace navržena z potrubí z kanalizační tvárné litiny DN 250, 300 se zámkovými spoji. 
Přípojky jsou navrženy z kameninového potrubí DN 200, napojené buď na odbočku anebo 
do revizní šachty na stoce. Součástí stok je realizace nových revizních šachet ve vodotěsném 
provedení (tj. tl. stěn 120 mm), spodní díl šachty bude monolitický. Na tento díl bude 
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vyskládána sestava z prefabrikovaných skruží DN1000, zakrytí šachet bude kruhovými 

litinovými poklopy 600 mm pro silniční zatížení 
 

 Kanalizace kapacitně vyhoví i pro nově navrhovanou výstavbu. 
 

Hospodaření s dešťovou vodou 
  Dešťová voda bude zasakována na pozemku, resp. zadržována k druhotnému užívání.  
 

c 4)   ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU  ENERGIÍ 
 
Stávající stav,  zdroje elektrické energie  
 
Trafostanice 

V současné době jsou nejblíže uvažované zástavby umístěny dvě distribuční 
trafostanice VN/NN, které slouží pro zásobování stávajících objektů, umístěných v přilehlém 
okolí el. energií - TS Kolmá a TS Petřín. Obě trafostanice jsou dvoustrojové, avšak jejich 
kapacita je plně využita pro zásobování el. energií do stávajících objektů. 
  
Kabelový rozvod VN 

Od návrhu původního RP došlo ke zvýšení napětí v distribučním kabelovém rozvodu 
VN z 10 kV na 22 kV. Tím došlo ke zdvojnásobení přenosové kapacity.  

Uvedené trafostanice jsou napájeny z distribučního kabelového rozvodu VN, který je  
v majetku  ČEZ Distribuce a.s. Kabely VN jsou uloženy v zemi podél komunikací v ulicích 
Na Vyhlídce a v okrajové části ulice Kolmá. 

Kabelový rozvod VN v místě uvažované stavby je dimenzován tak, že umožňuje 
připojení další trafostanice VN/NN pro napájení odběrných zařízení NN. 
 
Kabelový rozvod NN 

Kabelový rozvod NN, vedený z obou trafostanic, je v okolí zastavovaného území 
dimenzován pro napájení stávajících objektů. Rezervy v průřezech kabelů NN jsou využívány 
pro eventuelní nárůst ve stávajících objektech a pro uvažovanou zástavbu  ji nelze využít.   

 
Bilance el. příkonu 

Bilance uvedené v původním RP se zásadně nezměnily. 
 
Objekty A, B, C, D, E, F a P: 
Instalovaný příkon :  763 kW x soudobost 0,81   =  soudobý odběr  618 kW 
 
Objekty H + I: 
Instalovaný příkon :  405 kW x soudobost 0,81   =  soudobý odběr  328,0 kW 
 
Celkem soudobý odběr el. energie:                                 1 184 kW 
Soudobost odběru mezi bloky       x 0,8  
Celkem předpokládaný soudobý odběr el. energie:  947 kW 
Napěťová soustava VN:     3L 50Hz, 22kV / IT 
Napěťová soustava NN:     3PEN, 50Hz, 400V / TN-C 
 
Způsob zabezpečení dodávky el. energie 

Pro napájení uvažované zástavby el. energií bude nutné vybudovat dvě nové 
trafostanice, přístupné z veřejných pozemků. Předpokládané technické řešení napojení 
dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. lze zajistit za těchto podmínek: 

 
Objekty : A, B, C, D, E, F, P 
 
a) Výstavba a úprava VN sítě, výstavba nové trafostanice 

Vybudovat na stávajícím vedení VN kabelovou smyčku 22 kV, kabelovým 
vedením 22-AXEKVCEY 3x1x120/16 v délce 50 – 70 m. Osadit novou distribuční 
transformační stanici TS1, Typ. „bloková transformovna KN 1830“. Stanici osadit 
strojem 630 kVA. Stanici osadit VN rozváděčem, stanici osadit NN rozváděčem. TS1 
bude umístěna u objektu C, resp. E. 
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b) Výstavba NN sítě 
Vybudovat novou distribuční zemní kabelovou síť 1 kV do sektorů A, B, C, D, 

E, F, P smyčkovými a přímými kabely E-A2X2Y 4x120 do míst odběru, v délce 
dle dispozice situace. Pro jednotlivé domy osadit průběžné připojovací kabelové skříně 
DCK SS200 nebo SP200. Napojení bude provedeno z TS1. 

 
Objekty H + I 
 
 a) Výstavba a úprava VN sítě, výstavba nové trafostanice 

Vybudovat na stávajícím vedení VN kabelovou smyčku 22 kV, kabelovým 
vedením 22-AXEKVCEY 3x1x120/16 v délce 150 m. Osadit novou distribuční 
transformační stanici TS2, Typ. „bloková transformovna KN 1830“. Stanici osadit 
strojem 400 kVA. Stanici osadit VN rozváděčem, stanici osadit NN rozváděčem. TS2 
bude umístěna u objektu H. Variantním řešením je úprava transformační stanice TS 
Kolmá – stanici osadit 3x stroji 630 kVA. Osadit vhodně dimenzovanými NN rozváděči. 

 
 b) Výstavba a úprava NN sítě 

Vybudovat novou distribuční zemní kabelovou síť 1kV do lokality pro objekty H 
a I přímými kabely E-A2X2Y 4x150 do míst odběru, v délce dle dispozice situace. 
Pro jednotlivé bloky osadit rozpojovací kabelové skříně DCK SS200 nebo SP200. 
Napojení bude provedeno z TS2, resp. z TS Kolmá. 

  
 Výstavba nového distribučního rozvodu VN a NN, včetně trafostanic, bude provedena 
na základě podmínek stanovených provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. Volba kabelových tras 
pro umístění kabelů VN i NN, musí být koordinována  s ostatními stávajícími i novými 
inženýrskými sítěmi. 

    
c 5)  ZÁSOBOVÁNÍ  PLYNEM 

 
Projektová dokumentace řeší návrh zásobování lokality K. Vary – zahradnictví 

Na Vyhlídce topným plynem. Topný plyn bude použit pro vaření, přípravu teplé užitkové vody 
(TUV) a vytápění. Jako topný plyn v daném území je užíván zemní plyn. 

 
Bilance topného plynu 
 
Bilance topného plynu se nezměnila - celkem ŘÚ Q = 130,9 m3.h-1 
 
Zdroj topného plynu  

Topný plyn bude zajištěn pro objekty C, D, E a F ze stávajícího STL  plynovodního 
řadu Ø 160 PE v ulici Na Vyhlídce, topný plyn  pro objekty A a B ze stávajícího NTL (Ø 150) 
plynovodního řadu v ulici Kolmá.  

Zajištění topného plynu pro objekty I, H a případné změny v napojení v ulici Kolmé, 
a to propojením na STL rozvody, budou projednány se správcem sítě a zahrnuty do dalších 
stupňů PD.  

 
Technické řešení 

Objekty budou zásobeny rozšířením stávajících plynovodů samostatnou plynovodní 
přípojkou s napojením na navrhované zásobní řady. Potrubí plynovodů a přípojek z trub PE 
100 SDR 11 a SDR 17. Potřebné dimenze budou stanoveny v dalším stupni dokumentace. 
Potrubí bude uloženo ve výkopu se svislými stěnami na dno výkopu opatřené pískovým ložem 
o tl. 100 mm. Měření spotřeby v objektu (domovní rozvod) dle dispozice plynárenského 
závodu. 

Před zahájením prací na dalším stupni dokumentace požádá stavebník správce sítě 
o vydání technických podmínek pro výstavbu plynovodů a přípojek. Vlastní odběrní plynové 
zařízení (domovní a bytové rozvody) budou součástí dokumentace jednotlivých objektů. 

 
c 6) ZÁSOBOVÁNÍ  TEPLEM  

 
V současné době nejsou v ŘÚ ani v nejbližším okolí provozovány horkovodní rozvody. 
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c 7)  TELEKOMUNIKACE 
 

V rámci stavby RUPS Karlovy Vary 2. etapa byla vybudována v řešené lokalitě nová 
přístupová telekomunikační síť. Síť je vybudována novými metalickými kabely uloženými v PE 
trubkách NOVOTUB. Rozvody jsou budovány převážně pomocí účastnických rozváděčů 
osazených v jednotlivých domech. Nejedná se o klasickou rodinnou výstavbu, 
ale o vícepodlažní vilky s více bytovými jednotkami a nájemními domy. Nejsou budovány 
rozvody s využitím tzv. staničních vedení, ale pouze účastnické rozváděče v jednotlivých 
domech.  

V ulici Na Vyhlídce je kromě trasy primárních a sekundárních kabelů vedena i trasa 
HDPE trubek pro optické kabely, z nichž jedna je již obsazena optickým kabelem napojujícím 
GH PUPP, pro potřeby digitální TV. Odbočky do příčných ulic z hlavní trasy vedené v ulici 
Na Vyhlídce jsou kromě metalického kabelu i s dvěma rezervními PE trubkami NOVOTUB. 
Jedna PE trubka NOVOTUB je šněrována z jednoho ÚR (účastnického rozváděče) 
do druhého. Druhá PE trubka NOVOTUB je vedena z TR či SR až do posledního ÚR v řešené 
trase. 
Stavbou jsou dotčené  atrakční obvody TR 3 (traťový rozváděč) a SR 04 a 02 (síťový rozváděč 
04 a 02). 
Na začátku ulice Kolmá je stávající síťový rozváděč SR 52/3/04/00, KVJU255 (zkráceně SR 
04). Další síťový rozváděč je v ulici Hynaisově  pří odbočce do ulice Raisovy, SR 02. Od ulice 
Kolmá směrem do centra Karlových Varů v ulici Na Vyhlídce je atrakční obvod TR 3 (traťového 
rozváděče 3), ze kterého jsou napojeny i uvedené SR (síťové rozváděče). TR 3 je v ulici 
Ondřejská zase u ulice Na Vyhlídce v posledním objektu vpravo (objekt školy). 

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

Napojení jednotlivých objektů se provede 6-ti nebo 12-ti vláknovými kabely, které se 
napojí v optických rozdělovacích spojkách na příchozí 24 nebo 48 vl. optické kabely. 
Pro ukončení optických kabelů budou v objektech osazené centrální datové rozvaděče, 
do kterých budou stažené vnitřní rozvody. Vnitřní rozvody budou v objektech provedené 
systémem FTTH, instalací jednoho, dvou i více vláken pro každého zákazníka, s tím, že byty 
mohou být napojené přes optické splittery, které budou součástí centrálních rozvaděčů. 
Lázeňské či jiné provozy budou mít optická vlákna přímé, napojené z TR3 nebo TR6. 
 

 Kapacita stávající telekomunikační sítě je dostatečná i pro navrhovanou zástavbu. 
 

 
c 8)   VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ 

 
V této části města je již vybudováno a provozováno veřejné osvětlení, které je 

v majetku města Karlovy Vary.  Osvětlení je provedeno v ulicích Na vyhlídce, Kolmá a Stezka 
Jeana de Carro. Tyto ulice sousedí s ŘÚ, ve kterém se uvažuje s výstavbou nových objektů.  
 Nové chodníky, veřejná prostranství a komunikace vybudované kolem nových objektů 
budou osvětleny novou soustavou svítidel veřejného osvětlení. 
Osvětlení bude stožárové s výbojkovými, resp. LED svítidly a s rozvodem napájecích kabelů, 
uložených do země. 
Typy svítidel a stožárů budou projednány se správcem VO Technickým odborem Magistrátu 
města Karlovy Vary. Osvětlenost nových komunikací bude stanovena na základě jejich 
zatřídění  a využití. 
 Nové veřejné osvětlení umístěné uvnitř a podél nové zástavby, bude napájeno 
ze stávajících kabelových rozvodů VO uložených v zemi. V případě potřeby bude provedeno 
event. posílení jednotlivých připojovacích bodů nového rozvodu VO. 
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Předpokládaný počet svítidel VO: 10 ks, o instalovaném příkonu max. 1,5 kW. 
Pro osvětlení budou použita sadová svítidla na ocelových sloupech do výšky cca 5 m. Volba 
kabelových tras pro umístění kabelů VO, musí být koordinována  se ostatními stávajícími 
i novými inženýrskými sítěmi. 

 
d) PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 

 
Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území jsou určeny již umístěním ŘÚ 

ve stávajících ochranných pásmech a chráněných územích. Historické centrum města Karlovy 
Vary, včetně ŘÚ, je nově od 1. 1. 2018 součástí vyhlášené památkové rezervace Karlovy Vary 
s lázeňskou kulturní krajinou a současně je nominováno v rámci nominace „Významné lázně 
Evropy“ k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

 
Základní funkční využití pozemků je stanoveno platným územním plánem města 

Karlovy Vary, kdy ŘÚ je zařazeno jako smíšené území lázeňství ( SL ). 
 

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

   
  Závazné regulační prvky jsou vyznačeny v grafické části návrhu RP v Hlavním výkrese 

a popsány v kapitole b.6) Regulační zásady a prvky.  
  

 
e) PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí jsou v RP zajištěny závaznými 

regulativy pro výstavbu. Prostorové regulativy, doplňující platný územní plán Města Karlovy 
Vary, jsou vyznačeny v grafické části RP v Hlavním výkrese. 

 
e 1) ZELEŇ 

 
ŘÚ sousedí s parkem Jeana de Carro, který je jedinou udržovanou veřejnou zelení 

v této oblasti. Vzrostlé stromy se nacházejí v areálu zahradnictví podél ulice Kolmá 
(až na výjimky zpravidla náletová zeleň), ve svahu za tělocvičnou v ulici Kolmá a na p. p. č. 
1409 v ulici Kolmá (jehličnany a ovocné stromy). Většinu výše uvedených stromů lze ohodnotit 
podle dendrologických kritérií jako dřeviny nevyhovující nebo podprůměrně hodnotné, část 
zeleně lze hodnotit jako dřeviny průměrně hodnotné.  

V ŘÚ se nenachází žádný biokoridor ani biocentrum, nejsou zde plochy ZPF 
ani plochy s funkcí lesa.  
 

V návrhu se uvažuje s vyšším podílem ozeleněných ploch v sektorech bezprostředně 
navazujících na park Jeana de Carro. Závazně je stanovena míra ozelenění na rostlém terénu. 

U objektů, navržených ve vnitrobloku areálu zahradnictví, se předpokládá 
a v regulativech se doporučuje hojné užívání zeleně na terasách a střechách objektů.  

Na hranicích s parkem Jeana de Carro se předpokládá úprava a obnovení vzrostlé 
zeleně. V ulici Kolmá jsou navrženy před objekty A, B, H a I ozeleněné předzahrádky. 

 
e 2) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

  
V ŘÚ nejsou navrhovány objekty a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí.  

 
 Vodohospodářské hledisko 
  Nově navržené objekty budou napojeny na systém splaškové a dešťové kanalizace. 

Splaškové vody jsou odváděny na centrální čistírnu splaškových vod v Karlových Varech. 
Dešťová voda bude zasakována na pozemku, resp. zadržována k druhotnému užívání. 

  Objekty budou zásobovány pitnou vodou z vodovodní sítě města Karlovy Vary. 
 
 Ochrana ovzduší 

 Zemní plyn je uvažován pro vytápění, veškerý ohřev vody a vaření. Z ekologického 
hlediska je v dané lokalitě nejdostupnějším a nejpřijatelnějším energetickým zdrojem. V dalších 
stupních budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající 
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kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících 
látek dle § 17 odst. 1 písm a) z.č. 86/2002 Sb.,  

  Emisní zátěže, vzniklé navýšením počtu automobilů v lokalitě, budou vlivem 
zpřísňujících se předpisů na snížení emisních limitů u nově zaváděných motorových vozidel 
zůstávat na stejné, případně nižší úrovni. 

 
 Nakládání s odpady 
  Po dokončení objektů bude jednotlivými majiteli podepsána smlouva o odvozu 

směsného domovního odpadu oprávněnou firmou. Nádoby na domovní odpad budou umístěny 
na pozemcích nebo v objektech vlastníků. 

  V ŘÚ se předpokládá stanoviště nádob na tříděný sběr odpadků za objektem F.  
 
 Zemědělský půdní fond 
  V ŘÚ se nenachází žádný pozemek zařazený do ZPF. 
 
 Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
  V ŘÚ se nenachází žádný pozemek určený k plnění funkcí lesa. 
 

 
f) PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU 

 
Při řešení RP jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů 

a norem, jsou dodržena všechna ochranná a bezpečnostní pásma, pokud se ŘÚ dotýkají. 
ŘÚ není záplavovým územím, není zasaženo ochrannými pásmy výrobních aktivit, 

extravilánových komunikací, lesa, vodních toků a pohřebišť.  
V ŘÚ nejsou plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů, ani prognózní ložiska. 
 
Z hlediska požární ochrany je v RP řešeno splnění požadavků na parametry 

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

 
Detailní požárně bezpečnostní řešení jednotlivých objektů bude součástí navazujících 

projektových dokumentací. 
 

 
g)  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ 
POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

  
V ŘÚ nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření 

s ohledem na malý rozsah ŘÚ.   
  

S ohledem na velikost a umístění ŘÚ nejsou nárokovány žádné požadavky vyplývající 
ze zájmů obrany státu a ochrany obyvatelstva dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, nebo zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů: 
a) ŘÚ není záplavovým územím 
b) v ŘÚ není požadavek na umístění stálého a improvizovaného úkrytu  
c) v ŘÚ se nepočítá s ubytováním evakuovaného obyvatelstva 
d) v ŘÚ se materiál civilní ochrany nebude skladovat 
e) V ŘÚ nebude zajišťováno zdravotnické zabezpečení obyvatelstva 
f) v ŘÚ nejsou a nebudou skladovány nebezpečné látky 
g) v ŘÚ nejsou navrhovány objekty zvláštního významu 
h) nouzové zásobování vodou bude spočívat v zajištění provozuschopnosti vodovodních 

řadů v nepitném režimu, dodávkách balené vody a následném vyčištění a dezinfekci 
vodovodních řadů 
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i) za účelem vyrozumění obyvatelstva o mimořádné události je ŘÚ pokryto signálem ze 
sirén v bezprostředním okolí ŘÚ  

j) v ŘÚ není požadavek na zřízení humanitární základny 
k) zajištění požární vody bude ze stávajících vodovodních řadů s dostatečnou hustotou 

hydrantů 
 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyla zpracována samostatná grafická 
příloha CO ani doložka civilní ochrany. 

  
V ŘÚ nejsou vymezovány pozemky pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 

a stavbám vyvlastnit.   
 
h)  VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ 
PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, 
NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

  
V ŘÚ nejsou navrhovány další veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, 

pro která lze uplatnit předkupní právo.   
 
i)  VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE  

  
V ŘÚ nejsou platná vydaná rozhodnutí.  

  
RP bude nahrazovat územní rozhodnutí na tyto stavby: 

Dopravní infrastruktura  
Technická infrastruktura  

 
j)  ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI  

Počet listů textové části regulačního plánu     18 
Počet výkresů grafické části        3 

 Počet listů textové části odůvodnění regulačního plánu   14  
Počet výkresů grafické části odůvodnění regulačního plánu  10 

  


