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II. ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU   
  

OBSAH ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
 

za slova „Textová část odůvodnění regulačního plánu:“ se vkládají odstavce ve znění: 
 
 údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,                      3 

b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, 
včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem,           4 

c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků 
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu pořizované 
zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování 
(§ 69 odst. 3 stavebního zákona),               4 

d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,       6 
e)  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa,                        12 
f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje 

územní rozhodnutí,                      12 
g) u změny regulačního plánu text s vyznačením změn,                            13 

 
 Grafická část odůvodnění regulačního plánu:  
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  Zákresy obalových regulačních ploch do fotografií z těchto míst: 
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O.9 Park Jeana de Carro 
O.10 Kolmá 
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a)  ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
 

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  usnesením č. ZM/23/16. (dále jen Změna 
č.1). 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Na základě výsledků projednání pořizovatel zajistil úpravu návrhu Změny č. 1 podle uvedených 
požadavků.  

Lze tedy konstatovat, že návrh změny regulačního plánu č. 1/2016 byl řádně projednán v souladu 
s ustanoveními stavebního zákona.  

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

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

b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU 
S ÚZEMNÍM PLÁNEM 
 

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.  
 

Změna č. 1/2016 Regulačního plánu  je v souladu s platným Územním plánem města 
Karlovy Vary. Využití řešeného území vychází z podmínek uvedených v Obecně závazné 
vyhlášce o závazných částech územního plánu č. 1/2000, v platném znění, která zařazuje plochy 
ŘÚ do kategorie polyfunkční území smíšeného lázeňství (SL), určeného 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 
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d) ze zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály 
 

Další podrobnější regulační podmínky v platném územním plánu nejsou. 
 
 V návrhu nového ÚPmKV je ŘÚ vymezeno jako plocha změn P13-SL-kv, kde je plocha 
prostorově regulovaná stávajícím regulačním plánem Karlovy Vary – Na Vyhlídce.  
Ve změně č. 1/2016 RP je použita shodná metodika prostorové regulace jako v návrhu ÚPmKV. 
 

Změna č. 1/2016 RP stanovuje závazné regulativy pro zástavbu řešené lokality v souladu 
s metodikou použitou v Územní studii prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy 
Vary, regulativy dále zpřesňuje.   
 
 

c) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, NEBO VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ 
POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA O OBSAHU ZMĚNY 
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, POPŘÍPADĚ 
VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO JEHO PŘEPRACOVÁNÍ (§ 69 ODST. 3 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), 

 
a)  důvody pro pořízení změny regulačního plánu  

Na základě podaného podnětu a změně některých podmínek v území, je potřeba uvést 
do souladu všechny územně plánovací dokumentace a podklady – regulační plán, územní plán a 
územní studii.  

Změna č. 1/2016 RP toto zadání plní. Využití jednotlivých pozemků je v souladu 
s ÚPmKV. Jsou navrženy závazné regulační podmínky pro zástavbu v souladu s metodikou 
použitou v Územní studii prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary. 
Je zachován způsob napojení na stávající komunikační síť a inženýrské sítě. 
 
b)  vymezení řešeného území 

Rozsah řešeného území Změny č. 1/2016 RP se nemění, respektuje Regulační plán 
Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce. Celková výměra cca 1,15 ha je zachována.  

Z důvodu prostorové složitosti bylo zachováno rozdělení řešeného území do sektorů dle 
platného regulačního plánu. Pro některé sektory jsou stanoveny podrobněji regulační prvky.  
c)  požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku, 
územního plánu obce a z programu rozvoje obce 

Z platné Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 nevyplývají 
žádné požadavky pro řešené území. 
 

Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1, rovněž 
nevyplývají žádné požadavky pro řešené území.  

 
Je respektován platný územní plán města Karlovy Vary, kde je tato plocha součástí 

území, které je definováno jako polyfunkční území smíšeného lázeňství (SL).  
 
d)  požadavky vyplývající z širších vztahů řešeného území k ostatním částem obce 
z hlediska urbanistické kompozice, dopravy, občanského a technického vybavení 

Jsou respektovány návaznosti infrastruktury. Z hlediska urbanistické kompozice způsob 
zástavby respektuje stávající zástavbu a zohledňuje pohledovou exponovanost lokality.  
 
e)  požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů 
a výhledů 

Dojde k revitalizaci řešených ploch na okraji historického centra města. 
 

f)  požadavky na vymezení a uspořádání zastavitelných území a pozemků a na zohlednění 
hodnot území 

Řešené území se nachází v současně zastavěném území obce, nejedná se o rozšiřování 
zastavitelného území.  

Je respektována atraktivnost a poloha lokality na území historického centra města Karlovy 
Vary jako součásti vnitřního území lázeňského místa, památkové zóny, památkové rezervace 
Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou a CHKO Slavkovský les.  

Pro zachování hodnot v území jsou pro zástavbu řešeného prostoru stanoveny závazné 
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regulační podmínky, odvozené z charakteru a struktury okolní stávající zástavby. 
 
g)  požadavky na řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání 
s odpady 

Jsou respektovány. Lokalita bude dopravně napojena na místní komunikační síť - ulici 
Kolmou a ulici Na Vyhlídce. 

Byly prověřeny kapacity stávajících inženýrských sítí, které jsou v dosahu v ulici Kolmé 
a v ulici Na Vyhlídce - vodovodu, kanalizace, elektrické energie, plynu a komunikačních rozvodů. 
Kapacity jsou dostatečné pro novou zástavbu.  

Odstraňování odpadů bude v rámci městem provozovaného systému (včetně 
separovaného sběru odpadů). Je vyčleněno stanoviště nádob pro tříděný sběr odpadů. 
 
h)  požadavky na využitelnost přírodních zdrojů, na tvorbu a ochranu životního prostředí a 
krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí 
lesa a ochrany zdravých životních podmínek) a na prvky územního systému ekologické 
stability 

Řešení se nedotkne prvků územního systému ekologické stability, ani ploch 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.  
 
i)  požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich 
ochranných pásem 

Jsou respektovány. Řešené území se nachází v památkové zóně (dále PZ) Karlovy Vary 
a v památkové rezervaci (dále PR) Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou. Přímo v řešeném 
území nejsou evidovány nemovité kulturní památky.  

Jedná se o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči.  
  
j)  požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní 
ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu apod.) 

Z hlediska obrany státu a CO nejsou žádné zvláštní požadavky. V řešeném území jsou 
zajištěny přístupové trasy pro možnost zásahu složek integrovaného záchranného systému, 
je dostatek hydrantů pro zajištění vody pro hašení. 
 V řešeném území se nenachází žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostory 
ani poddolovaná území. 

ŘÚ se nachází v ochranném pásmu I. stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského 
místa Karlovy Vary. 

ŘÚ se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb (ochranné pásmo 
vnitřní vodorovné plochy) a v ochranném pásmu se zákazem laserových zařízení – sektor B                 
pro veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary.  

 
k)  požadavky na nutné asanační zásahy 

  V ŘÚ nejsou vymezovány pozemky pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit.   
 
l)  požadovaný způsob regulace (použití přiměřených regulačních prvků) plošného 
a prostorového uspořádání, s ohledem na funkce a polohu pozemků 

   Funkční využití pozemků respektuje platný ÚPmKV. Je upraven způsob prostorové 
regulace v souladu s metodikou použitou v Územní studii prostorových regulativů pro historické 
jádro města Karlovy Vary a v návrhu nového Územního plánu města Karlovy Vary. Jsou navrženy 
zpřesňující regulativy plošného a prostorového uspořádání.   

    
   Předmětem regulace je: 

 situování staveb – stavební a regulační čáry 

 míra zastavění pozemku, procento ozelenění 

 výšková a prostorová regulace 

 způsob zastřešení 
 
m)  okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů 

Jsou respektovány, koncepce rozvoje spočívá v optimálním využití řešeného území 
v návaznosti na strukturu okolní zástavby. Jsou stanoveny závazné regulační podmínky 
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pro zástavbu dotčeného území s ohledem na okolní stávající zástavbu,  památkovou zónu, 
památkovou rezervaci a návaznost tohoto prostoru na vnitřní lázeňské území. Jsou řešeny 
prostorové vazby na sousedící park Jeana de Carro. 
 
n)  limity využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně 
stanovených záplavových území (§ 10 odst. 3) 

Jsou respektovány. V ŘÚ nejsou stanovena záplavová území. 
 
o)  požadavky na rozsah a způsob zpracování změny regulačního plánu 

Jsou respektovány. Dokumentace je zpracována v rozsahu, který vymezuje zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a příloha č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (část - Regulační plán). 

 
 

d) ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ 
 

d.1) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Bylo respektováno řešené území dle platného regulačního plánu. Jedná se o tyto 

pozemkové parcely v k.ú. Karlovy Vary: 
1411/1  8 270 m2 
21      822 m2 
22   2 013 m2 

 
d.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. Dále je součástí CHKO Slavkovský les a leží 
v ochranném pásmu I. Stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. 
Je vymezeno ulicemi Na Vyhlídce a Kolmá, na severozápadu pak přiléhá k parku Jeana de Carro.  

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. 

Dopravně je ŘÚ napojeno na ulice Na Vyhlídce, Kolmá a Stezka Jeana de Carro. Ulice 
Kolmá je v části jednosměrná se zklidněným režimem. Vjezd je umožněn pouze na povolení 
magistrátu města (obdobně jako v jiných částech VÚLM).  

Okolní zástavba ŘÚ je výškově rozmanitá. Řadová uliční zástavba postupně přechází 
do vilové solitérní zástavby. Výšková rozmanitost zástavby je navíc umocněna velkými výškovými 
rozdíly terénu. ŘÚ protíná pěší komunikace, propojující park Jeana de Carro s ulicí Kolmou. 
Po hranicích ŘÚ jsou směrovány nástupní trasy do lázeňského centra Karlových Varů 
k pramenům a kolonádám. 

Inženýrské sítě jsou vedeny zpravidla po hranicích ŘÚ.   
 
Tyto skutečnosti byly promítnuty do závazných regulativů. Jedná se zejména o uplatnění 

požadavku na soulad nové zástavby s charakterem území - měřítko staveb, charakter zastřešení. 
 
d.3) FUNKČNÍ  VYUŽITÍ  OBJEKTŮ A PLOCH 

Je respektováno funkční využití dle schváleného územního plánu města Karlovy Vary, 
řešené území je součástí plochy zařazené do kategorie polyfunkční území smíšeného lázeňství 
SL. Dle obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu č. 1/2000, v platném 
znění, je Smíšené území lázeňství (SL) je určeno pro lázeňství a bydlení.  

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

  
d.4) NÁVRH ŘEŠENÍ 

  Změna č. 1/2016 RP je zpracována v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou 
č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, a platným 
územním plánem města Karlovy Vary.  

  
 Bylo zachováno členění ŘÚ na sektory A, B, C, D, E, F, G, H, I a P, aby bylo možno upřesnit 

plošné a prostorové regulativy s ohledem na složité geomorfologické podmínky  
  

d.5) URBANISTICKÁ  KONCEPCE  A  ARCHITEKTURA 
Urbanistická koncepce spočívá v optimálním využití řešeného území v návaznosti 

na strukturu okolní zástavby. Jsou stanoveny závazné regulační podmínky pro zástavbu 
dotčeného území s ohledem na okolní stávající zástavbu, městskou památkovou rezervaci 
a vnitřní lázeňské území. Jsou řešeny prostorové vazby na sousedící park Jeana de Carro. 
Je řešena dopravní a technická infrastruktura. Doprava v klidu je přednostně řešena v objektech a 
podzemních garážích v rámci ŘÚ. Bude zajištěna pěší průchodnost ŘÚ a obnoveny typické 
stezky a schodiště. 
 
  Zástavba podél ulice Na Vyhlídce a ulice Kolmá svým charakterem navazuje na stávající 
objekty v sousedství, a to jak tvarem střechy, tak výškově, odstupňováním v závislosti na sklonu 
terénu. V sektorech uvnitř areálu a směrem k parku Jeana de Carro je uvažováno s rozvolněnou 
strukturou zástavby. Výšková regulace byla provedena na základě upřesňujícího geodetického 
zaměření výšek okolní zástavby.  
 

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.  

ŘÚ neprocházejí prvky ÚSES,  nejsou zde nemovité kulturní památky ani památné 
stromy. Jedná se o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči. 

V ŘÚ se nenachází žádné chráněné ložiskové území.  
 
Stávající způsob využití ploch se změnou č. 1/2016 RP nemění. Podle významu jsou 

plochy ŘÚ zařazeny jako zastavitelné ve stabilizovaném území.  
  Na stávajících 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.   

Jsou stanoveny požadavky na zachování pěšího propojení přes ŘÚ. 
 

Soulad s cíli územního plánování 
- Regulační plán stanoví limity využití řešeného území. 
- RP reguluje funkční a prostorové uspořádání řešeného území. 
- RP řeší rozmístění ploch pro stavby, stanoví územně technické a urbanistické zásady 

pro jejich realizaci. 
- RP vymezuje chráněná území a ochranná pásma, zabezpečuje jejich ochranu. 
- RP navrhuje územně-technická opatření nezbytná pro dosažení optimálního 
 uspořádání a využití řešeného území. 
-  RP vytváří podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení řešeného 

území. 
 

  Pro zachování architektonických a urbanistických hodnot ŘÚ jsou kromě respektování 
stávajících limitů stanoveny závazné regulační prvky, které jsou vyznačeny v grafické části RP 
v hlavním výkrese. Z důvodu prostorové složitosti bylo řešené území rozděleno do sektorů, 
pro které jsou stanoveny podrobněji regulační prvky. Hranice sektorů jsou závazné pro stanovení 
prostorových a výškových regulativů. Objekty mohou plošně přerůstat přes hranice sektorů 
při splnění regulačních podmínek jednotlivých dotčených sektorů. V souladu s původním RP je 
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v některých sektorech určeno podrobnější výškové zónování, kdy je stanoveno procento 
zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu pro daný sektor. 

  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 
  

  Základní funkční využití pozemku je stanoveno v ÚPmKV, kdy ŘÚ je zařazeno jako 
smíšené území lázeňství (SL), které je určeno pro lázeňství a bydlení.  
 
Regulace situování staveb 
  Je stanovena stavebními a regulačními čarami. 
 
  Stavební čáry určují u navrhovaných objektů závazné umístění stavby v úrovni přilehlé 
komunikace. Regulace v úrovni přilehlé komunikace byla zvolena z důvodu možnosti vytvořit 
přirozenou předzahrádku či chodník, současně také z důvodu možného využití podzemních částí 
objektu (např. směrem ke stávající opěrné zdi). V případě RP se u navrhovaných objektů určuje 
povinnost zachovat uliční čáru v ulici Na Vyhlídce a v ulici Kolmá.  
 

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

 
 Regulace míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku 

  Míra zastavění pozemku je vyjádřena v procentech. Je stanovena pro jednotlivé sektory 
samostatně s ohledem na polohu a charakter navrhované zástavby. V některých sektorech je 
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. Ve Změně č. 1/2016 je 
do této plochy je započítána pouze zeleň na rostlém terénu, nikoliv ozeleněné střechy a fasády.  
  V případě plochých střech je ozeleněná střecha preferovanou variantou. 
 
Výšková a prostorová regulace 

  Základní výšková regulace, stanovená max. výškou hlavní římsy a max. výškou hřebene 
od určeného referenčního bodu, je v souladu s metodikou Územní studie prostorových regulativů 
pro historickou část města Karlovy Vary a návrhu nového Územního plánu města Karlovy Vary. 
Výšková regulace je takto předepsána pro všechny objekty, tedy i ty, u nichž byla v původním RP 
regulována pouze podlažnost objektů.   

  V některých sektorech byly doplněny upřesňující regulativy pro potřeby prostorové 
regulace zástavby, např. šířkové rozdělení sektorů s rozdílnými výškami zástavby z důvodu 
modelace střešní krajiny a zachování měřítka okolní stávající 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 strukturu nadzemních objektů.  
 

 Regulace způsobu zastřešení 
 U nově navrhovaných hlavních objektů jsou vyznačeny závazné způsoby zastřešení: 
S - sedlová střecha a její varianty (valbová), min. sklon 33° 
SPLZ - bez regulace - sedlová střecha a její varianty, plochá střecha ozeleněná, s terasou,     
 
 V řešeném území se nepovoluje mansardová střecha s ohledem na převažující typ 

střechy sedlové u okolních stávajících objektů. 
 
Navržené regulativy pro zástavbu jsou maximálně přípustné, objem zástavby jimi 

stanovený není nutné naplnit.  
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 V kapitole g) jsou podrobněji uvedeny změny regulativů.  
 

d.6) PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY 

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury se v zásadě 
nezměnily. Původní řešení zůstává v platnosti. 

Veškerá potřebná veřejná infrastruktura se nachází v bezprostředním sousedství 
řešeného území v ulicích Na Vyhlídce a v ulici Kolmá.  
 

Pro dopravní obsluhu a zásobování energiemi nové výstavby je v návrhu počítáno se 
sektorem G pro umístění staveb technické infrastruktury. Koridor G, zajišťující obsluhu sektorů C, 
D, E, F a P, 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. 
Doprava v klidu je přednostně řešena v objektech a podzemních garážích v rámci ŘÚ. Nadále 
bude zachována pěší průchodnost ŘÚ. 

 
Podrobněji je řešení znázorněno v grafické části na výkresech 2. Dopravní řešení a 

3. Technická infrastruktura. 
 

d.6.1) Doprava 
 Původní řešení zůstává v platnosti. 

 
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, H a I. Předpokládá se zachování stávajícího povrchu a spádového řešení ulice 
Kolmá, včetně chodníků u stávající zástavby. 

 

Dopravní řešení  

Pro dopravní obsluhu nové výstavby je v návrhu počítáno s koridorem G. 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.  

 
Doprava v klidu 

V řešené lokalitě bude spolu s novou výstavbou řešena i odpovídající parkovací a 
garážovací kapacita s „přebytkem“ nabídky nad předpokládanými potřebami.    

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 MHD. 

 
 
Cyklistická, pěší a ostatní doprava 

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

Nedaleko ŘÚ se nachází koridor pro lanovku na vrch Tři kříže, se kterou je počítáno i 
v ÚPmKV.  
 

  d.6.2)   Zásobování  vodou 
 Původní řešení zůstává v platnosti. 
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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. Průběh nově 
navržených tras bude upřesněn v dalších stupních dokumentace.  

 
 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 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. 

 
d.6.3)   Kanalizace 

 
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 byla realizace nových revizních šachet. 

 
 Kanalizace kapacitně vyhoví i pro nově navrhovanou výstavbu. 
 
Hospodaření s dešťovou vodou 

  Dešťová voda bude zasakována na pozemku, resp. zadržována k druhotnému užívání.  
 

d.6.4)   Zásobování  elektrickou  energií 
     

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.  
Distribuční kabelový rozvod VN 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 stávajících 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 
Celkem předpokládaný odběr el. energie:   947 kW 
Napěťová soustava VN:     3L 50Hz, 22kV / IT 
Napěťová soustava NN:     3PEN, 50Hz, 400V / TN-C 
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Způsob zabezpečení dodávky elektrické energie 
Pro napájení uvažované zástavby el. energií bude nutné vybudovat dvě nové trafostanice, 
přístupné z veřejných pozemků a novou distribuční zemní kabelovou síť 1 kV. 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. 

 
d.6.5)  Zásobování  plynem 

 Původní řešení zůstává v platnosti. 
 

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 Raisova a 
Kolmé, a to propojením na STL rozvody, budou projednány se správcem sítě a zahrnuty 
do dalších stupňů PD.  

   
  Kapacita stávajících řadů je dostatečná i pro navrhovanou zástavbu. 

 d.6.6) Zásobování  teplem  
 

V současné době nejsou v ŘÚ ani v nejbližším okolí provozovány horkovodní rozvody. 
 

d.6.7)  Telekomunikace 
 

V ulici Na Vyhlídce je kromě trasy primárních a sekundárních kabelů vedena i trasa 
optických kabelů. Odbočky do příčných ulic z hlavní trasy vedené v ulici Na Vyhlídce jsou kromě 
metalického kabelu i s dvěma rezervními PE trubkami NOVOTUB.  
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 (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). 
 
 Kapacita stávající telekomunikační sítě je dostatečná i pro navrhovanou zástavbu. 
 
d.6.8)   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. Předpokládaný počet svítidel je 10 ks , o instalovaném příkonu max. 1,5 kW. 
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. 
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e)  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 
 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) ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, PRO KTERÉ 

REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

RP bude nahrazovat územní rozhodnutí na tyto stavby: 
Dopravní infrastruktura  
Technická infrastruktura 
 
Z hlediska řešení požární ochrany je v návrhu regulačního plánu řešeno splnění 

požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům podle jejich charakteru požárního 
zabezpečení, vyplývajícího z požadavků ČSN 730802, ČSN 730833 a ČSN 730873 - Požární 
bezpečnost staveb, a požadavek na splnění 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (řešení 
příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného 
množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky). Při řešení přístupových komunikací bude 
uplatněna vyhláška 268/2011 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb a ČSN 
730802, ČSN 730833 a ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb, ČSN 7361 – Silniční 
komunikace. Řešení zásobování požární vodou bude dle ČSN, vztahující se k navrhované 
zástavbě. 

Regulační plán udává podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury - stavby dopravní infrastruktury (tj. návrh nových obslužných zklidněných 
komunikací) a technické infrastruktury (koncepce rozvodů el. energie, včetně návrhu nových 
trafostanic, veřejného osvětlení, kanalizace splaškové, zokruhovaných rozvodů vody 
s vysazenými požárními hydranty). Navržená komunikace je řešena jako obslužná, s minimální 
šířkou 4,5 m. Případné nástupní plochy a zásahové cesty budou stanoveny v požárně 
bezpečnostním řešení navrhovaných objektů.  

Požární voda pro ŘÚ je v souladu s ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb – požární 
vodovod zajištěna ze stávajících podzemních hydrantů v přilehlých komunikacích, resp. 
z hydrantů v rámci navrhovaného vodovodu v koridoru G. Hydranty splňují požadavky ČSN 
(maximální vzdálenost od staveb je do 150 m, mezi sebou do 250 m).  

 
g) U ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 
Rozsah řešeného území se nemění. Zůstává zachováno rozdělení území na sektory 

pro možnost stanovení podrobnější regulace s ohledem na složitou konfiguraci terénu. 
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.  

 
 Funkční využití 

Stávající způsob využití ploch se změnou RP nemění – smíšené území lázeňství SL. 
Vynechává se podrobnější rozlišení účelu navrhovaných objektů v jednotlivých sektorech.  
 

  Nemění se řešení dopravní a technické infrastruktury.  
 
Regulace situování staveb 
  V zásadě zůstala beze změny. Je stanovena stavebními a regulačními čarami.  
Bylo zrušeno vymezení „náměstíčka“ u ulice Kolmá v sektoru H proti zaústění ulice Petřín.  
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 Regulace míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku 

  Byla zachována míra zastavění pozemku. Zůstala 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. 
V původním RP toto bylo řešeno ve vztahu ke stanoveným nadmořským výškám.  

 
Nově bylo definováno procento ozelenění pozemku. Do této plochy je započítána pouze 

zeleň na rostlém terénu, nikoliv ozeleněné střechy a fasády. Díky tomu došlo ke zmenšení 
procenta ozelenění oproti původnímu RP. 
 
Výšková a prostorová regulace 

  Základní výšková regulace, stanovená max. výškou hlavní římsy a max. výškou hřebene 
od určeného referenčního bodu, je v souladu s metodikou Územní studie prostorových regulativů 
pro historickou část města Karlovy Vary a návrhu nového Územního plánu města Karlovy Vary. 
Tento způsob regulace je stanoven pro všechny sektory, tedy i pro sektory, ve kterých byla 
výšková regulace řešena pouze počtem nadzemních podlaží.  

  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 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 
  Byl zrušen regulativ PLZ - plochá střecha ozeleněná, resp. s terasou, dále byl doplněn 

předepsaný minimální sklon střechy a vyloučena mansardová střecha. 
  

 
Vyznačení všech změn je provedeno v textové části „Změna č. 1/2016 Regulačního plánu 

Karlovy Vary – Zahradnictví Na Vyhlídce – srovnávací text“ 
 
 
 
 
 
Poučení  
 
Proti Změně č. 1 Regulačního plánu    Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce, vydané 

formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona                     
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
 
 
 
 

         …………………………………………     …………………………….……………………. 
Mgr. Tomáš Trtek           Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA                                       

1. náměstek primátorky města             primátorka města  


