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ÚVOD 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dalovice (dále též „Zpráva“) je vyhotovena na základě ustanovení § 55 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

Obsahové náležitosti Zprávy jsou dány ustanovením § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále 
též „vyhláška“). 

Pořizovatel před zahájením prací na návrhu Zprávy ve spolupráci s určeným zastupitelem vzal v úvahu nové 
souvislosti v území, a na základě poskytnutých podkladů (opatření stavebního úřadu), terénních průzkumů a údajů z 
katastru nemovitostí vyhodnotil využití zastavitelných ploch.  
Výsledný návrh byl zpracován v souladu s výše uvedenými právními předpisy. Zároveň byl prověřen soulad s Politikou 
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (dále též „PÚR“), Zásadami územního rozvoje Karlovarského 
kraje ve znění Aktualizace č. 1 (dále též „ZÚR“) a zapracovány byly také nové skutečnosti převzatých z průběžně 
aktualizovaných Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností, týkajících se daného území 
v návaznosti na širší vztahy. 

 

a) VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DALOVICE VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ 

KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN, A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ 

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ,  

Územní plán Dalovice (dále také „ÚP“) byl pořízen postupem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění platném k datu vydání ÚP.  

Územní plán Dalovice byl Zastupitelstvem města Dalovice vydán usnesením z 25. jednání dne 13.12.2016 pod 
bodem č. 17 formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 30.12.2016.  

Územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí dálkovým přístupem zde:  

https://www.ou-dalovice.cz/uzemni-plan 

https://mmkv.cz/cs/obec-dalovice 

Územní plán řeší celé správní území obce, které sestává ze 3 katastrů – Dalovice, Všeborovice a Vysoká.   

Celková výměra řešeného území je 627,6 ha, z toho je: 
– zemědělský půdní fond 326,4 (52 % výměry) 
– lesní půda 127,6 ha (20,3 %) 
– vodní plochy 23 ha (3,7 %) 
– zastavěné plochy 23,1 ha a ostatní plochy 127,5 ha (celkem 24 %) 

V současnosti v obci žije celkem 1 986 obyvatel.  

(údaje k datu 31.12.2020, zdroj www.cszo.cz ) 

a1) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Dalovice 

1. zastavěné území  

Zastavěné území bylo ÚP vymezeno k datu 15.1.2014.  

Hranice zastavěného území bude změnou územního plánu aktualizována. 

2. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot  

Stanovená koncepce rozvoje území obce respektuje současný způsob zástavby. Územní plán Dalovice stanovuje 
podmínky na provedení změn v území, zejména s ohledem na ochranu stávajících historických, kulturních, 
urbanistických a přírodních hodnot území. 
Územní plán navazuje na stávající urbanistickou strukturu sídel, respektuje dlouholeté cíle rozvoje a vytváří 
předpoklady k dalšímu harmonickému komplexnímu rozvoji území. 
Územní plán dále navrhuje nezbytně nutné aktivity veřejné infrastruktury v řešeném území. 

Základní koncepce zůstane zachována, v průběhu uplatňování nevyplynula potřeba změny. 

 

https://www.ou-dalovice.cz/uzemni-plan
https://mmkv.cz/cs/obec-dalovice
http://www.cszo.cz/
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3. urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně  

Urbanistická koncepce vyhovuje současným požadavkům na rozvoj obce a není nutné ji měnit. Nové zastavitelné 
plochy jsou vymezeny vně zastavěného území. Plochy přestavby vymezuje územní plán v zastavěném území obce.  
Stavební činnost probíhala podle vydaného územního plánu jak v zastavěném území, tak v zastavitelných plochách.  

Přehled využití ploch s rozdílným způsobem využití (zastavitelné plochy a plochy přestaveb): 

Tabulka č. 1 – zastavitelné plochy 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

katastrální 
území 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít ha 

poznámka 

Z1 DS Dalovice, 
Všeborovice, 

Vysoká u 
Dalovic 

78,17 0,00 0 78,17 plocha dopravní infrastruktury pro 
vícepruhovou kapacitní komunikaci 
včetně MUK I/13 pro severní 
obchvat Karlových Varů  

Z2 DZ Dalovice 2,65 0,00 0 2,65 plocha dopravní infrastruktury pro 
železniční propojení tratí č. 149 a 
140 ve východní části města Karlovy 
Vary 

Z3 BV Dalovice 0,19 0,00 0 0,19   

Z4 VD Dalovice 1,58 0,00 0 1,58   

Z5 VD Dalovice 5,10 0,00 0 5,10   

Z6 SK Dalovice 2,25 2,25 100 0,0 vydáno ÚR a SP – komunikace a 
inž, sítě 

Z7 BI Dalovice 0,76 0,00 0 0,76   

Z8 SK Dalovice 0,94 0,00 0 0,94   

Z9 VD Dalovice 3,76 0,00 0 3,76   

Z10 VD Dalovice 8,23 4,47 54,3 3,76 vydáno společné povolení na 
komunikace a inž. sítě 

Z11 SM Dalovice 0,93 0,00 0 0,93  

Z12 DS Dalovice 0,27 0,27 100 0,00 převést do stabilizovaných ploch 

Z13 PX2 Dalovice 0,23 0,00 0 0,23  

Z14 BH Dalovice 1,12 0,00 0 1,12  

Z15 OS Dalovice 0,15 0,15 100 0,00 převést do stabilizovaných ploch 

Z16 RZ Dalovice 2,36 0,00 0 2,36 zahrádkářské chaty do 25 m2, 
1NP+podkroví 

Z18 BI Vysoká u 
Dalovic 

0,40 0,22 55 0,18 realizace 2 RD – část plochy převést 
do stabilizovaných ploch 

Z19 BI Vysoká u 
Dalovic 

0,49 0,23 47 0,38 realizace 2 RD – část plochy převést 
do stabilizovaných ploch 

Z20 BI Vysoká u 
Dalovic 

3,00 0,00 0 3,00 podmínka zpracování územní studie 
do 12/2020 

Z21 PX2 Vysoká u 
Dalovic 

1,37 0,00 0 1,37  

Z22 BI Vysoká u 
Dalovic 

0,08 0,08 100 0,00 převést do stabilizovaných ploch 

Z23 BI2 Vysoká u 
Dalovic 

Všeborovice 

6,90 0,00 0 6,90 podmínka zpracování územní studie 
společně s plochou Z29 do 12/2020 

Z24 BI Všeborovice 0,11 0,00 0 0,11  

Z25 BI Dalovice 
Všeborovice       

Vysoká u 
Dalovic 

1,14 0,00 0 1,14  
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Z29 DS Všeborovice 
Vysoká u 
Dalovic 

2,99 0,00 0 2,99 podmínka zpracování územní studie 
společně s plochou Z23 do 12/2020 

Z31 BI Všeborovice 0,05 0,00 0 0,05  

Z32 PX1 Dalovice,     
Všeborovice 

0,56 0,00 0 0,56  

Z33 BI Všeborovice 0,28 0,00 0 0,28  

Z34 SK Dalovice, 
Všeborovice 

0,46 0,00 0 0,46  

Z35 OS Dalovice 0,11 0,00 0 0,11  

Z36 SK Dalovice 0,33 0,33 100 0,00 převést do stabilizovaných ploch 

Z37 DS Dalovice 0,42 0,00 0 0,42  

Z38 SM Všeborovice 0,64 0,64 100 0,00 převést do stabilizovaných ploch 

Z39 BI Všeborovice 11,19 1,18 16 10,01 ÚS Všeborovice – plocha BI 39-jih 
vydáno ÚR a SP – komunikace a 
inž. sítě 
realizace 4 RD na SV lokality – 
převést do stabilizovaných ploch 

Z40 DS Dalovice 0,10 0,00 0 0,10  

Z42 PV Všeborovice 1,17 1,17 100 0,00 vydáno ÚR a SP – komunikace a 
inž, sítě 

Z44 SK Všeborovice 0,63 0,00 0 0,63  

Z45 SK Všeborovice 3,20 0,00 0 3,20  

Z51 VL Dalovice 1,45 0,00 0 1,45  

Z52 BV Vysoká u 
Dalovic 

0,16 0,00 0 0,16  

Z53 BV Vysoká u 
Dalovic 

0,43 0,00 0 0,43  

Z54 BV Vysoká u 
Dalovic 

0,28 0,00 0 0,28  

Z56 PX1 Dalovice 0,12 0,12 100 0,00 převést do stabilizovaných ploch 

Z57 SK Vysoká u 
Dalovic 

1,35 0,00 0 1,35 dopravní obslužnost plochy bude 
umožněna přes plochu Z23 

Z58 PV Dalovice 0,06 0,00 0 0,06  

Z59 OM Všeborovice 2,31 0,00 0 2,31  

Z60 SK Dalovice 0,42 0,00 0 0,42  

Z61 BV Dalovice 0,49 0,00 0 0,49  

Z62 SK Všeborovice 0,20 0,00 0 0,20  

Z63 SK Všeborovice 2,25 0,00 0 2,25  

Z64 BI Všeborovice 0,89 0,89 100 0,00 realizován 1 RD - převést do 
stabilizovaných ploch 

Z65 BI1 Všeborovice 7,90 0,00 0 7,90 výstavba RD bude započata až po 
zastavění plochy Z39 (BI) z 75% 

Z66 BI Všeborovice 0,24 0,12 50 0,12 vydáno společné povolení na 1 RD 

Tabulka č. 2 – plochy přestavby 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

katastrální 
území 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít ha 

poznámka 

P1 SK Dalovice 0,25 0,00 0 0,25  

P2 SM Dalovice 0,09 0,00 0 0,09  
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P3 BI Všeborovice 0,19 0,00 0 0,19   

P4 BI Všeborovice 0,35 0,00 0 0,35   

P5 BI Všeborovice 0,46 0,00 0 0,46   

P6 BI Vysoká u 
Dalovic 

0,15 0,15 100 0,00 převést do stabilizovaných ploch 

P7 SM Všeborovice 0,42 0,42 100 0,00 převést do stabilizovaných ploch 

P8 SK Všeborovice 0,16 0,00 0 0,16   

P9 BI Dalovice, 
Všeborovice 

0,85 0,00 0 0,85   

P10 BV Všeborovice 0,10 0,00 0 0,10  

P11 BV Všeborovice 0,75 0,00 0 0,75 prověřit s ohledem na hranici 
záplavového území Q100 

P12 SK Všeborovice 2,41 0,00 0 2,41  

 
Z výše uvedeného vyplývá, že možnosti rozvoje sídla stanovené koncepcí danou platnou územně plánovací 
dokumentací nejsou zdaleka vyčerpány. Z hlediska ploch určených pro výstavbu zejména rodinných domů, se stále 
nachází dostatečné množství nezastavěných pozemků. Avšak to neznamená, že výstavba v obci stagnuje. Značná 
část nové výstavby je realizována ve stabilizovaných plochách, ať už se jedná o výstavbu nových rodinných domů, či 
různé rekonstrukce a přístavby stávajících objektů nebo o výstavbu nových hal ve výrobních areálech. 
 
Změnou ÚP budou plochy změn, na kterých byla realizována výstavba, převedeny do stabilizovaných ploch. 
 
4. koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování  

Koncepce veřejné infrastruktury obsahuje koncepci dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a 
veřejných prostranství.  

Během uplatňování ÚP nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, která 
stanovila nové požadavky: 

- upřesňují se  kódy VPS a názvy staveb: 

 D81 - kapacitní silnice, úsek Jenišov – silnice I/13 (obchvat Karlových Varů) 

 D82 - kapacitní silnice, úsek propojení silnice I/13 – dálnice D6 (obchvat Karlových Varů) 

 D102 – propojení tratí č. 149 a č. 140  (Bohatická spojka) – Karlovy Vary, východ  

 D302 – cyklostezka Ohře, úsek Dalovice – Šemnice (pozn.: nově vymezit část trasy podél řeky Ohře od penzionu 
Pod mostem po již zrealizovanou část) 

- nově se vymezuje: 

 D105 – optimalizace trati č. 140 v úseku Karlovy Vary – Ostrov 

V souvislosti s připravovanými záměry v lokalitě Z45 a Z39 vyplynuly požadavky na řešení dopravního připojení 
na komunikaci I. třídy I/13.  Vjezd do tohoto území přes plochy čerpací stanice nesplňuje normové požadavky na 
křižovatku. 

V ÚP chybí část trasy cyklostezky D302 podél řeky Ohře od penzionu Pod mostem po již zrealizovanou část. 

 

Změnou ÚP bude nově vymezen koridor pro část D302 podél řeky Ohře od penzionu Pod mostem po již 
zrealizovanou část. Dále budou zapracovány nové požadavky  na dopravní infrastrukturu vyplývající z aktualizace 
ZÚR a bude navrženo nové dopravní řešení kolem čerpací stanice ve Všeborovicích. 
 

5. koncepce uspořádání krajiny  

Koncepce uspořádání krajiny potvrzuje stávající přírodní podmínky, vyplývá ze stávající situace v krajině a 
zohledňuje nadregionální, regionální a místní systém ekologické stability. ÚP stabilizuje místní a účelové komunikace 
(polní, lesní cesty) v kulturní krajině. ÚP navrhuje cyklostezku na jihu řešeného území podél řeky Ohře.   
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Během uplatňování ÚP nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, kterou jsou 
nově vymezeny oblasti vlastní krajiny Karlovarsko – sever (B.4), Karlovy Vary (B.5) a Údolí Ohře (B.6). 
 
Změna zapracuje nové požadavky  vyplývající z aktualizace ZÚR. 

 
6. podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Na základě vyhodnocení uplatňování ÚP nevyplývají žádné nové požadavky na úpravu podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

 
7. veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 

Územní plán stanovuje veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS) a veřejně prospěšná opatření (dále jen VPO), 
pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit. V níže uvedených tabulkách č. 3 a 4 jsou VPS a VPO vyjmenované a 
zároveň je vyhodnocený stav jejich realizace. 

VPS dopravní infrastruktury – pouze s možností vyvlastnění 

Tabulka č. 3 

označení VPS DI způsob využití vyhodnocení, poznámka 

VD1 vícepruhová kapacitní komunikace včetně MUK I/13 pro severní obchvat 
Karlových Varů - rozv. pl. Z1 

požadavek trvá -  bude 
opraveno označení VPS dle 
ZÚR 

VD2 železniční propojení tratí č. 149 a 140 ve východní části města Karlovy 
Vary - rozv. pl. Z2 

požadavek trvá -  bude 
opraveno označení VPS dle 
ZÚR 

VD3 plocha dopravní infrastruktury pro napojení Dalovic, Vysoké a Všeborovic 
na silnici I/13 - rozv. pl. Z29 

požadavek trvá  

VPS dopravní infrastruktury – s možností vyvlastnění i předkupního práva 

Tabulka č. 4 

WD3 
místní komunikace jako propojení nových navržených ploch se silnicí 
III/22220 na severu obce Dalovice - rozv. pl. Z12 

vypustit z výčtu VPS - 
zrealizováno 

WD6 místní komunikace přes Kozí vrch do Bohatic - rozv. pl. Z37 vydáno ÚR  

WD7 
parkoviště před ordinací zvěrolékaře na jihozápadě obce Dalovice - rozv. 
pl. Z40 

požadavek trvá 

WD9 místní komunikace v obytné zóně Všeborovice - rozv. pl. Z42 na část vydáno SP  

WD11 cyklostezka podél Ohře nově vymezit část trasy 
podél řeky Ohře od 
penzionu Pod mostem po 
již zrealizovanou část 
opravit označení VPS dle 
ZÚR 

WD12 místní obslužná komunikace v místní části Zálesí - sever požadavek trvá 

WD13 místní komunikace na severozápadě obce Dalovice - rozv. pl. Z58 požadavek trvá 

VPS technické infrastruktury – pouze s možností vyvlastnění 

Tabulka č. 5 

označení VPS DI způsob využití vyhodnocení, poznámka 

VT1 výtlačný řad splaškové kanalizace mezi obcí Dalovice a sídlem 
Všeborovice z ČSOV ozn. WT3 

požadavek trvá  

VT6 splašková kanalizace na severovýchodě sídla Všeborovice, jejíž trasa 
vede do ČSOV ozn. WT3 

požadavek trvá  

VT11 splašková kanalizace na západě obce Dalovice, jejíž trasa vede z rozv. pl. 
Z6 směrem ke střední zemědělské škole 

požadavek trvá  

VT12 splašková kanalizace v jihozápadní části obce Dalovice v rozv. pl. Z37 požadavek trvá 

VT13 splašková kanalizace na západě obce Dalovice v rozv. pl. Z9 požadavek trvá 
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VT14 splašková kanalizace na severu obce Dalovice, jejíž trasa vede při 
východní straně zemědělské farmy 

požadavek trvá 

VT15 splašková kanalizace na východě obce Dalovice u rozv. pl. Z23 zrealizováno 

VT16 splašková kanalizace na východě obce Dalovice u rozv. pl. Z24 zrealizováno 

VT21 splašková kanalizace na jihu obce v rozv. pl. Z34 a Z33 jejíž trasa vede 
kolem kostela P. Marie Těšitelky 

požadavek trvá 

VT23 splašková kanalizace v rozv. pl. Z5 na severozápadě obce Dalovice požadavek trvá 

VT26 dešťová kanalizace na jihovýchodě sídla Všeborovice v rozv. pl. Z39 vydáno SP 

VT27 dešťová kanalizace na jihu obce Dalovice od ČSPHM do Vitického potoka vydáno SP 

VT28 dešťová kanalizace na západě obce Dalovice západně od rozv. pl. Z9 požadavek trvá 

VT29 dešťová kanalizace v jihozápadní části obce Dalovice v rozv. pl. Z37 požadavek trvá 

VT30 dešťová kanalizace v severozápadní části obce Dalovice mezi výrobními 
areály 

požadavek trvá 

VT31 dešťová kanalizace na severu obce Dalovice u rozv. pl. Z11 požadavek trvá 

VT32 dešťová kanalizace v severním cípu sídla Vysoká část zrealizována 

VT33 dešťová kanalizace na východě obce Dalovice, jejíž trasa ústí ve Vitickém 
potoce 

zrealizováno 

VT35 dešťová kanalizace z rozv. pl. Z34 a Z33 ústící ve Vitickém potoce požadavek trvá 

VT36 dešťová kanalizace u rozv. pl. Z24 na východě obce Dalovice zrealizováno 

VT37 dešťová kanalizace na východě obce Dalovice ústící ve Vitickém potoce požadavek trvá 

VT39 vodovod HTP mezi areálem RECYS-MACH s.r.o. a rozv. pl. Z38 požadavek trvá 

VT41 vodovod HTP v rozv. pl. Z59 požadavek trvá 

VT43 vodovod HTP z rozv. pl. Z57 jehož trasa vede do severního cípu sídla 
Vysoká 

vydáno SP 

VT45 vodovod DTP na severozápadě obce Dalovice v rozv. pl. Z4 požadavek trvá 

VT46 vodovod DTP na jihu obce Dalovice v rozv. pl. Z34 požadavek trvá 

VT48 vodovod DTP na západě obce Dalovice v rozv. pl. Z8 požadavek trvá 

VT49 vodovod DTP na severozápadě obce Dalovice v rozv. pl. Z6 a Z5 požadavek trvá 

VT50 vodovod DTP na severu obce Dalovice u výrobních areálů požadavek trvá 

VT51 vodovod DTP na jihovýchodě sídla Všeborovice v rozv. pl. Z39 vydáno SP 

VT52 STL plynovod ve východní až v severovýchodní části sídla Všeborovice požadavek trvá 

VT53 STL plynovod v rozv. pl. Z34 a Z33 na jihu obce Dalovice požadavek trvá 

VT54 STL plynovod v rozv. pl. Z38 v jihovýchodní části sídla Všeborovice požadavek trvá 

VT56 STL plynovod na jihu obce Dalovice požadavek trvá 

VT57 STL plynovod na východě obce Dalovice nad silnicí I/13 požadavek trvá 

VT59 STL plynovod na severu obce Dalovice požadavek trvá 

VT60 STL plynovod na severozápadě obce Dalovice požadavek trvá 

VT61 venkovní vedení VN 22kVA na severozápadě obce Dalovice požadavek trvá 

VT62 venkovní vedení VN 22kVA na severu obce Dalovice při východní straně 
zemědělské farmy 

požadavek trvá 

VT63 venkovní vedení VN 22kVA na východě sídla Všeborovice požadavek trvá 

VT64 venkovní vedení VN 22kVA v rozv. pl. Z45 v sídle Všeborovice požadavek trvá 

VT65 venkovní vedení VN 22kVA v rozv. pl. Z39 v sídle Všeborovice zrealizováno 

VPS technické infrastruktury – s možností vyvlastnění i předkupního práva 

Tabulka č. 6 

WT3 ČSOV na severovýchodě sídla Všeborovice v rozv. pl. Z59 pod silnicí I/13 požadavek trvá 

WT4 trafostanice na severozápadě řešeného území v místní části Zálesí požadavek trvá 

WT6 trafostanice na východě sídla Vysoká v rozv. pl. Z20 požadavek trvá 

WT7 trafostanice na jihovýchodě sídla Vysoká v rozv. pl. Z57 požadavek trvá  

WT9 trafostanice na severovýchodě sídla Všeborovice v rozv. pl. Z59 požadavek trvá  

WT12 3 trafostanice v rozv. pl. Z39 jihovýchodně pod obcí Dalovice vydáno SP 

WT13 trafostanice na jihovýchodě obce Dalovice v rozv. pl. Z45 pod silnicí I/13 požadavek trvá 
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VPO – přírodní dědictví / ÚSES 

Tabulka č. 7 

označení VPO způsob využití vyhodnocení, poznámka 

VU1  založení lokálního biokoridoru č. 5 - plocha změn v krajině K1 požadavek trvá 

VA1 asanace jižní části výrobního areálu pro potřeby obchvatu Karlovy Vary na 
severu řešeného území 

požadavek trvá 

VA2 asanace severní části smíšeného bydlení pro potřeby obchvatu Karlovy Vary 
na severu řešeného území 

požadavek trvá 

Změna bude aktualizovat výčet veřejně prospěšných staveb  a veřejně prospěšných opatření s ohledem na jejich 
potřebu a realizaci. 

 
8. veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Tabulka č. 8 

označení VPS způsob využití vyhodnocení, poznámka 

PP1 
 

plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační 
funkcí mezi rozvojovou plochou Z14 a zemědělskou farmou na severu obce 
Dalovice - rozv. pl. Z13  

požadavek trvá 

PP3 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační 
funkcí na jihovýchodě sídla Vysoká mezi I/13 a koridorem severního 
obchvatu Karlových Varů okolo požární nádrže - rozv. pl. Z21 

požadavek trvá 

PP8 plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení na východě areálu 
tenisového kurtu - rozv. pl. Z56 

zrealizováno 

Změna bude aktualizovat výčet veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství s ohledem na jejich potřebu a 
jejich realizaci. 
 

9. stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

10. vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

R3 - územní rezerva pro další možné rozšíření vícepruhové kapacitní komunikace pro severní obchvat Karlových 
Varů - DS 

Změna ÚP  prověří potřebu vymezení plochy územní rezervy. 

11. vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 

ÚP na území obce Dalovice nevymezuje žádné rozvojové plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci. 

12. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování  

Z20 - zastavitelná plocha bydlení na východě sídla Vysoká (BI),  
XS1 – západní a jižní část zastavitelné plochy Z39 (BI), Z42 (PV) – ÚS pro lokalitu je zpracována a zapsána 
v evidenci ÚPČ  
XS2 - zastavitelné plochy Z23 (BI2), Z29 (DS) 

Lhůta pro pořízení územních studií, schválení jejich využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti je stanovena do 12/2020. 

Změna bude aktualizovat výčet ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, zároveň budou aktualizovány lhůty pro jejich pořízení. 
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13. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu 

ÚP nevymezuje na území obce Dalovice žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro 
rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu. 

a2) Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona)  

Od vydání územního plánu byly změněny podmínky, za kterých byl územní plán vydán: 

 Od 1.1.2018 je v platnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 Dnem 1.1.2021 vešla v účinnost další novela stavebního zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon             
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 Byla novelizována vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 Byla novelizována vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

 Ke dni 31.12.2020 byla provedena úplná aktualizace ÚAP. Vyhodnocení ÚP Dalovice z hlediska požadavků 
vyplývající z ÚAP je uvedeno v kapitole b) této zprávy.  

 V roce 2015 byla vydána Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, která byla schválena 
usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015.  Aktualizace č. 2 a 3 Politiky územního rozvoje ČR byly 
schváleny dne 2. září 2019 usnesením vlády ČR č. 629 a 630. Aktualizace č. 5 byla usnesením vlády č. 833 
schválena dne 17.9.2020. 

Vyhodnocení ÚP Dalovice z hlediska požadavků vyplývající z Aktualizací PÚR je uvedeno v kapitole c1) této 
Zprávy. 

 Dne 13.7.2018 nabyla účinnosti Aktualizace  č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského Kraje.  

Vyhodnocení ÚP z hlediska požadavků vyplývající z Aktualizace č. 1 ZÚR KK je uvedeno v kapitole c2) této 
Zprávy.  

a3) Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Při naplňování ÚP Dalovice nebyly od doby jeho vydání zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a 
územní rozvoj obce neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území.  
Navrhované řešení ÚP nepředstavuje pro území žádná rizika či ohrožení. Dle stanoviska dotčeného orgánu k návrhu 
územního plánu z hlediska ochrany krajiny a přírody ze dne 24.9.2014 pod čj. 2496/ZZ/14 navržená koncepce 
představuje zásah takového charakteru, který nemůže ani druhotně negativně ovlivnit předmět ochrany jakékoliv 
složky soustavy Natura 2000. Z hlediska udržitelného rozvoje území není třeba provádět změny v koncepci územního 
plánu, neboť nedošlo k zásadním změnám podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán, ani nebyly zjištěny nové 
skutečnosti s negativními dopady na udržitelný rozvoj obce.  

b) PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Karlovy Vary (dále také „ÚAP“) byly zpracovány         
v roce 2008 a jsou průběžně aktualizovány. Poslední úplná aktualizace byla pořízena k 31.12. 2020.  

Vyhodnocení stavu územních podmínek podle pilířů udržitelného rozvoje území 

Tabulka č. 9 

obec environmentální pilíř (Z) hospodářský pilíř (H) sociální pilíř (S) kategorie 
zařazení 

obce 
5 6 7 8  3 4 10 11 12  2 4 9 10 13  

Dalovice + + + + + + + - + + + + + + - + + 1 

2) prostorové a funkční uspořádání území   8)    ZPF a PUPFL    
3) struktura osídlení     9)   občanská vybavenost vč. její dostupnosti a veřejná prostranství  
4) sociodemografické podmínky a bydlení   10) dopravní a technická infrastruktura vč. jejich dostupnosti   

aspi://module='ASPI'&link='416/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='25.%209.2019'
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5) příroda a krajina     11) ekonomické a hospodářské podmínky     
6) vodní režim a horninové prostředí   12) rekreace a cestovní ruch     
7) kvalita životního prostředí    13) bezpečnost a ochrana obyvatel 
 
Zdroj: ÚAP ORP Karlovy Vary 

Souhrn vyhodnocení vyváženosti územních podmínek URÚ 

Tabulka č. 10 

obec 

územní podmínky vyváženost vztahu kartogram  
2020 

tendence  
2016-2020 

Z H S dobrý špatný   

Dalovice + + + Z,H,S   zlepšení 

Zdroj: ÚAP ORP Karlovy Vary 

Dle aktualizovaných ÚAP vyplývají pro území obce tyto problémy a úkoly k řešení: 

Tabulka č. 11 

 
Kód 

skupiny 
Kód 

problému 
Stav 2016 Stav 2020 Název problému 

Úroveň 
řešení 

Dalovice  ZH  ZH118  Trvá  Trvá  území s vysokým podílem lokálních 
topenišť v obci Dalovice (zlepšení)  

x  

Dalovice  OH  OH119  Trvá  Trvá  sesuvné území v části Všeborovic  x  

Dalovice  OH  OH120   Nový sesuvná území (aktivní) u Vysoké  x  

Dalovice  ZD  ZD121   Nový deficit dopravy v klidu v obci 
Dalovice  

UP  

       

Dalovice  OH  OH122   Nový staré ekologické zátěže  x  

Dalovice  ZD  ZD219  Trvá  Trvá  nevyhovující parametry silnice v 
centru osídlení Dalovic  

UP  

Dalovice  ZD  ZD220  Trvá  Trvá  nevyhovující parametry silnice v 
centru osídlení Dalovic (napojení na 
silnici I. třídy)  

UP  

Dalovice  ZH  ZH221  Trvá  Trvá  nadměrná hluková zátěž území 
Dalovic ze silnice I/13  

UP  

Dalovice  ZI  ZI273  Trvá  Trvá  nedostatky v zásobování vodou v 
části sídla Dalovice  

UP  

Dalovice  ZI  ZI274  Trvá  Trvá  nedostatky v odkanalizování obce 
Dalovice (kapacitní hledisko)  

UP  

Zdroj: ÚAP ORP Karlovy Vary 

Některé problémy buď nejsou územním plánem řešitelné (jedná se o stávající limity v území), nebo již platná územně 
plánovací dokumentace obce umožňuje jejich řešení. Problémy vyplývající z územně analytických problémů nadále 
trvají. 

Změnou ÚP budou zohledněny problémy identifikované pro území obce v ÚAP ORP Karlovy Vary. 

c) VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU DALOVICE S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM. 

c1) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 

ÚP byl vydán před aktualizacemi PÚR ČR č. 2, 3 a 5. Pro území obce Dalovice nevyplynuly žádné nové 
požadavky.  

Správní území Dalovic je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB12 - Karlovy Vary.   

Území obce Dalovice neleží v žádné specifické oblasti.  

Na území obce vymezuje PÚR ČR koridor konvenční železniční dopravy – ŽD3 – koridor Karlovy Vary – Ostrov, 
upřesněný v ZÚR KK. Předpokládá se její modernizace tratě Karlovy Vary – Ostrov jako dopravy šetrné k životnímu 
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prostředí a k posílení cestovního ruchu. ÚP tuto skutečnost respektuje a navrhuje zastavitelnou plochu Z2 pro 
železniční dopravu jako propojení celostátní tratě č. 140 s regionální tratí č. 149.  

Ačkoliv byl ÚP Dalovice vydán před schválením Aktualizací č. 2, 3  a 5 Politiky územního rozvoje České republiky 
nebyl pořizovatelem shledán rozpor s aktuálním zněním PÚR.  

c2) Soulad se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1 

Územní plán Dalovice byl vydán v souladu s platnou dokumentací Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 
2010. Dne 13.7.2018 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Z této 
aktualizace vyplývají pro území Dalovice nové požadavky: 

 nově se označuje a vymezuje část koridoru Cyklostezka Ohře na území obce Dalovice jako D302 – 
Cyklostezka Ohře, úsek Dalovice – Šemnice 

 nově je správní území obce Dalovice zařazeno do oblasti vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska (B), 
konkrétně do vlastních krajin Karlovarsko – sever (B.4), Karlovy Vary (B.5) a Údolí Ohře (B.6) 

 
 upřesňují se  kódy VPS a staveb: 

D81 - kapacitní silnice, úsek Jenišov – silnice I/13 (obchvat Karlových Varů) 
D82 - kapacitní silnice, úsek propojení silnice I/13 – dálnice D6 (obchvat Karlových Varů) 
D102 – propojení tratí č. 149 a č. 140  (Bohatická spojka) – Karlovy Vary, východ  
D302 – cyklostezka Ohře, úsek Dalovice – Šemnice. 

 nově je vymezen koridor pro VPS D105 Optimalizace trati č. 140 v úseku Karlovy Vary – Ostrov 
 nově je stanoven požadavek na vymezení ploch pro zajištění povodňové ochrany 

ÚP respektuje  
NK41  (V)  – Svatošské skály - Úhošť 
RC376  – Hloubek - Bukový vrch 

Změnou bude Územní plán Dalovice uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje 
v aktuálním znění. 
 

d) VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA. 

Současná nabídka zastavitelných ploch vymezených ÚP Dalovice je dostačující pro zajištění udržitelného rozvoje 

obce i  v následujícím období. Možnosti rozvoje sídla stanovené koncepcí danou platnou územně plánovací 
dokumentací nejsou vyčerpány. Nemožnost využití zastavitelných ploch v platném územním plánu nebyla 

prokázána. Nové zastavitelné plochy mohou být vymezovány pouze v opodstatněných případech a při splnění 
ostatních požadavků na vymezování ploch s rozdílným způsobem využití.  

Územní plán Dalovice plně naplňuje potřeby obce. 

e) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU DALOVICE V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY. 

e1) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního 
stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, 
jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

e1.1) Požadavky vyplývající z vyhodnocení politiky územního rozvoje 

Změna ÚP obecně musí být v souladu s PÚR ČR. 

e1.2) Požadavky vyplývající z vyhodnocení zásad územního rozvoje 

Změna ÚP bude zpracována v souladu s požadavky ZÚR KK - budou zohledněny krajské priority a nové 
požadavky – viz kap. c2). 

e1.3) Požadavky vyplývající z vyhodnocení uplatňování územního plánu  

Do změny budou zapracovány požadavky, které  vyplývají z předešlých kapitol a) a b): 

1. bude aktualizována hranice zastavěného území 

2. plochy změn, na kterých byla realizována výstavba, budou převedeny do stabilizovaných ploch 
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3. bude navrženo dopravní řešení kolem čerpací stanice PHM ve Všeborovicích s možností napojení na 
komunikaci I/13 

4. bude vymezen koridor pro cyklostezku Ohře D302 podél řeky Ohře v úseku od penzionu Pod mostem 
po již zrealizovanou část zařazena mezi VPS. 

5. bude prověřen a upraven koridor obslužné komunikace (nyní vymezen jako plochy PV) ke sportovnímu 
areálu 

6. bude aktualizován výčet veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit 

7. bude aktualizován výčet veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo  

8. bude aktualizován výčet ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, zároveň budou aktualizovány lhůty pro jejich pořízení. 

9. bude aktualizován výčet ploch územních rezerv 

e1.4) Požadavky vyplývající z ÚAP  

Při zpracování návrhu Změny budou respektovány hodnoty a limity evidované v ÚAP ORP Karlovy Vary.  

e1.5) Požadavky vyplývající ze změny podmínek v území  

Územní plán bude promítnut na podklad aktuální katastrální mapy.  

e1.6) Požadavky vyplývající z došlých návrhů na změnu ÚP Dalovice 

Tabulka č. 12  

pozemek 
par.č. 

výměra 
ha 

katastrální 
území 

způsob využití  
stav 

způsob využití  
   návrh 

151/2 
151/3 

0,1146 
0,0215 

Všeborovice plochy smíšené obytné – 
komerční SK 

plochy bydlení v rodinných domech 
– venkovské BV 

Komentář pořizovatele Žadatel požaduje vymezit pozemek jako plochy bydlení BV. Změnou dojde 
k nápravě chyby při pořízení platného ÚP, kdy byl pozemek omylem zařazen 
mezi plochy SK (v původním ÚPNSÚ byl pozemek součástí plochy BV a je i 
tak užíván – na pozemku p.p.č. 151/3 je evidován rodinný dům).  Pozemky 
jsou součástí zastavěného území a sousedí s plochami určenými k bydlení. 
Změna způsobu využití pozemků nebude mít vliv na stanovenou urbanistickou 
koncepci, ani žádné nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Změnou nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy, není nutné 
vypracovat posouzení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch dle § 55 
odst. 4  stavebního zákona. 

331/7 
 

0,0565 Dalovice plochy veřejných prostranství – 
se specifickým využitím – 
veřejná zeleň PX1 

plochy bydlení v rodinných domech 
– městské a příměstské BI 

Komentář pořizovatele Žadatel požaduje vymezit pozemek jako plochy rekreace - zahrádkářské 
osady. Změnou dojde k nápravě chyby při pořízení platného ÚP, kdy byl 
pozemek omylem zařazen mezi plochy PX1 (v původním ÚPNSÚ byl 
pozemek součástí plochy rekreace s převahou zeleně a je i tak užíván).  
Pozemek je součástí zastavěného území a přímo navazuje na plochu P9-BI, 
která byla v původním ÚPNSÚ vymezena jako plochy rekreace - zahrádkářské 
osady. Pořizovatel proto logicky doporučuje pozemek zařadit právě do plochy 
P9-BI. Stávající využití jako zahrádka lze i v ploše BI provozovat.  
Změnou nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy, není nutné 
vypracovat posouzení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch dle § 55 
odst. 4  stavebního zákona. 

648/82 0,0711 Dalovice plochy smíšené nezastavěného 
území NSzv 

plochy rekreace - zahrádkářské 
osady – s možností chatek – RZ 

Komentář pořizovatele Žadatel požaduje vymezit pozemek jako plochy rekreace - zahrádkářské 
osady nebo pro bydlení. Změnou dojde k nápravě chyby při pořízení platného 
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ÚP, kdy byl pozemek omylem zařazen mezi plochy NSzv (v původním 
ÚPNSÚ byl pozemek součástí plochy rekreace s převahou zeleně a je užíván 
jako zahrádka). 
Pozemky bezprostředně sousedí se zastavěným územím a zastavitelnou 
plochou rekreace - zahrádkářské osady – s možností chatek – RZ (osada 
Marakana). Změna způsobu využití nebude mít vliv na stanovenou 
urbanistickou koncepci, ani žádné nové nároky na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
Posouzení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 
stavebního zákona: 
Pozemek má návaznost na urbanizované území, na zastavěné i zastavitelné 
území. Posuzovaná změna nárokuje vymezení 0,07 ha nové zastavitelné 
plochy, což představuje zanedbatelné procento stávající nabídky územního 
plánu.   
Změnou dojde k navrácení plochy pro zahrádkářskou činnost, jež byla 
vymezena v původním ÚPNSÚ a pozemek je i tak využíván. Změnou je 
navrhován zábor zemědělské půdy zařazené z 1/3 do I. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu (produkčně nejcennější půdy), zbývající část je 
klasifikována jako zemědělské půdy  IV. a V. třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu (půda s podprůměrnou a nízkou produkční schopností).  

373/1 0,2827 Dalovice plochy veřejných prostranství – 
se specifickým využitím – 
ochranná a izolační zeleň PX2 

plochy bydlení v rodinných domech 
– městské a příměstské BI 

Komentář pořizovatele Žadatel požaduje změnit způsob využití části pozemku pro bydlení. Hodlá zde 
umístit rodinný dům.  Pozemek je součástí zastavěného území a přímo 
navazuje na zastavitelnou plochu BI. Změna si vyžádá nové nároky na 
dopravní připojení. 
Změnou nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy, není nutné 
vypracovat posouzení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch dle § 55 
odst. 4  stavebního zákona. 

175/8 1,2941 Všeborovice plochy smíšené obytné – 
komerční SK – Z45 

plochy bydlení v rodinných domech 
– městské a příměstské BI 

Komentář pořizovatele Žadatel požaduje změnit způsob využití části  pozemku podél obslužné 
komunikace v ploše Z39 na plochy pro bydlení BI. Změnou dojde k scelení 
území pro bydlení - předmětná část pozemku je vklíněná mezi stabilizované 
plochy BI a plochy Z39 – BI. Změna způsobu využití nebude mít vliv na 
stanovenou urbanistickou koncepci. Změna si vyžádá nové nároky na 
dopravní a technickou infrastrukturu. 
Změnou nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy, není nutné 
vypracovat posouzení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch dle § 55 
odst. 4  stavebního zákona. 

49/2 
49/4 

0,0206 
0,0335 

Všeborovice plochy smíšené obytné – 
komerční  

plochy smíšené obytné – městské 
SM 

Komentář pořizovatele Žadatel požaduje změnit způsob využití pozemku na plochy SM. Záměrem je 
změna užívání stávajícího objektu občanské vybavenosti na objekt pro 
bydlení. Pozemky jsou součástí zastavěného území. Změna způsobu využití 
nebude mít žádné nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Změnou nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy, není nutné 
vypracovat posouzení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch dle § 55 
odst. 4  stavebního zákona. 

330/1 
332/2 

0,0324 
0,0539 

Dalovice plochy veřejných prostranství – 
se specifickým využitím – 
veřejná zeleň PX1  

plochy bydlení v rodinných domech 
– městské a příměstské BI 

Komentář pořizovatele Žadatel požaduje změnit způsob využití pozemku na plochy bydlení. Záměrem 
je realizace přístavby ke stávajícímu rodinnému domu, oplocení a stabilizace 
svahu. Pozemky jsou součástí zastavěného území a přímo navazují na 
zastavitelnou plochu BI. Změna způsobu využití nebude mít žádné nové 
nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Změnou nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy, není nutné 
vypracovat posouzení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch dle § 55 
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odst. 4  stavebního zákona. 

664 
666 

0,0324 
0,0539 

Dalovice plochy rekreace - zahrádkářské 
osady – s možností chatek – RZ – 
Z16 

plochy bydlení v bytových domech 
BH 

Komentář pořizovatele Žadatel požaduje změnit způsob využití pozemků na plochy bydlení. Záměrem 
je výstavba bytového domu o 3 NP. Pozemky jsou mimo zastavěné území. 
Území je limitováno záplavovým územím, lze tedy využít pouze část podél 
komunikace zajišťující obsluhu sportovního areálu. Tato komunikace je 
součástí plochy PV – veřejné prostranství.  Změna si vyžádá nové nároky na 
dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí řešení bude vymezení obslužné 
komunikace ke sportovnímu areálu jako veřejně prospěšné  stavby. 
Změnou nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy, není nutné 
vypracovat posouzení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch dle § 55 
odst. 4  stavebního zákona. 

e1.7) Požadavky vyplývající z vyhodnocení výsledků projednání  

Bude doplněno po projednání Zprávy. 

e2) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv  

Požadavky nejsou stanoveny. 

e3) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a plochy 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

1. Nově bude cyklostezka Ohře D302 podél řeky Ohře v úseku od penzionu Pod mostem po již zrealizovanou 
část zařazena mezi VPS. 

2. Nově bude upravena trasa obslužné komunikace ke sportovnímu areálu a zařazena mezi VPS. 

3. Změnou budou aktualizovány výčty VPS a VPO.  

e4) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

1. Pro plochu DS kolem čerpací stanice PHM ve Všeborovicích bude stanovena podmínka zpracování územní 
studie. 

2. Změnou bude aktualizován výčet ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. 

e5) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Uspořádání obsahu změny územního plánu bude zpracováno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, vyhlášek č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a                
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti v platném znění.  

Náležitosti obsahu Změny, včetně jejího odůvodnění jsou stanoveny v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Elektronická verze dokumentace Změny bude zpracována ve strojově čitelném formátu.  

Pokyny k textové části: 

 Ve výrokové části budou uvedeny pouze ty jevy, které se v ÚP budou měnit. Uvede se číslo nebo písmeno (nebo 
jiné označení, např. pořadí odrážky) a text, který se mění, zrušuje nebo nahrazuje. Nové znění měněné části 
bude opatřené uvozovkami. 

 Součástí odůvodnění bude i text celé výrokové části s vyznačením změn. 

Pokyny ke grafické části: 

 Grafická část výroku i odůvodnění bude obsahovat pouze ty jevy, resp. jejich části, které jsou v ÚP měněny a 
pouze na výkresech, které jsou měněny. 
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 Výkresy budou zpracovány tak, aby změny byly výrazné, tzn. na černobílém nebo barevně nevýrazném 
podkladu, přičemž podstatná je čitelnost mapového podkladu. 

 Grafická část návrhu změny bude zpracována v digitální podobě ve formátu SHP nebo DXF. 

Další požadavky:  

 Návrh bude pro účely veřejného projednání odevzdán ve 2 tištěných vyhotovení a 2x na CD nosičích ve formátu 
PDF. Výsledný návrh bude vydán ve 4 tištěných vyhotoveních, 2x na CD nosičích ve formátu PDF a 2x na CD 
nosičích ve formátu PDF a SHP nebo DXF. 

 V souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona bude vyhotoven územní plán zahrnující úplné znění po vydání 
Změny, který bude zpracován v rozsahu výrokové části. Odůvodnění se nezpracovává s výjimkou koordinačního 
výkresu. Úplné znění  bude vyhotoveno ve 4 tištěných vyhotovení a 4 CD nosičích. 

f) POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ        

(§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE 

VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST 

Jihovýchodní část řešeného území je dotčena soustavou Natura 2000 – ptačí oblast – Doupovské hory 
CZ0411002. Dle stanoviska dotčeného orgánu k návrhu územního plánu z hlediska ochrany krajiny a přírody ze dne 
24.9.2014 pod čj. 2496/ZZ/14 navržená koncepce představuje zásah takového charakteru, který nemůže ani druhotně 
negativně ovlivnit předmět ochrany jakékoliv složky soustavy Natura 2000. Při naplňování ÚP Dalovice nebyly od doby 
jeho vydání zjištěny negativní dopady na životní prostředí, proto se neuplatňují žádné požadavky a podmínky pro 
vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu udržitelný rozvoj území.  

g) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT 

VYŽADOVÁNO  

Bez požadavku. 

h) NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE 

POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Pořízení nového územního plánu není navrhováno - navrhovanou změnou nebude podstatně měněna koncepce 
územního plánu. 

i) POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, 
POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 

Bez požadavků – nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území vyplývající z územního 
plánu. 

j) NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE. 

Požadavek se neuplatňuje. 

k) VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY, SOUSEDNÍMI OBCEMI A KRAJSKÝM ÚŘADEM 

 Bude doplněno po projednání Zprávy. 

Závěr: 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dalovice (dále jen „návrh zprávy“) za uplynulé období od jeho 
vydání doposud bude ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke schválení zastupitelstvu 
obce konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem. 
V době konzultací bude návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách města Magistrátu města Karlovy Vary 
www.mmkv.cz  a obce Dalovice www.ou-dalovice.cz , aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost. 
Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě projednání, bude předložen dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona 
Zastupitelstvu města Dalovice k projednání a schválení. 
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