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Obec Čichalov
____________________________________________________________
Č. j. : ……………..

V obci Čichalov dne …...….…
Územní plán

Zastupitelstvo obce Čichalov, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona,
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

vydává
Územní plán Čichalov
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ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
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1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
hranice zastavěného území je vymezena ke dni 15.07.2019. Tato hranice je zakreslena na všech
výkresech grafické části ÚP mimo výkresu č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v
měřítku 1:5 000 a na všech výkresech grafické části odůvodnění ÚP mimo výkresu č.2 - Širší vztahy v
měř.1:50 000.
Zastavěné území obce Čichalov je tvořeno 4 samostatnými kompaktními plochami zástavby a to:
•

obec Čichalov - souvislá zástavba podél krajské silnice III/1948 a místních komunikací

•

sídlo Štoutov - souvislá zástavba podél krajské silnice III/1947 a místních komunikací

•

sídlo Kovářov - souvislá zástavba podél krajské silnice III/1948 a místních komunikací

•

sídlo Mokrá - souvislá zástavba podél krajské silnice III/1947 a místních komunikací

Dále je zastavěné území tvořeno 5 lokalitami individuální zástavby a to :
•

katastrální území Štoutov - zástavba východně od sídla Štoutov na hranici katastru u vodoteče Velká
Trasovka – Václavský mlýn

•

katastrální území Štoutov - zástavba jihovýchodně od sídla Štoutov na hranici katastru u vodoteče
Velká Trasovka – Matoušův mlýn

•

katastrální území Štoutov - zástavba severně od sídla Štoutov na hranici katastru (kostel Všech
Svatých a hřbitov)

•

katastrální území Štoutov - zástavba v západní části sídla Štoutov (zásobovací studně)

•

katastrální území Mokrá u Chyší - zástavba v jihozápadní části sídla Mokrá (zásobovací studně)

1. b)

1.b) 1.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Základní koncepce rozvoje území obce

 Urbanistická struktura území zůstane zachována. Na území obce se bude rozvíjet směrem do kulturní
krajiny pouze obec Čichalov. Sídla Štoutov, Kovářov a Mokrá budou rozvíjena v hranicích ZÚ zejména
s důrazem na přestavbové plochy. Václavský mlýn, Matoušův mlýn a rovněž hřbitov s kostelem Všech
Svatých budou pouze stabilizovány.
 V krajině nebudou vytvářeny žádné nové samoty ani izolovaná zástavba.
 Severní okraj území obce bude dotčen koridory dopravní a technické infrastruktury ve veřejném zájmu
nadmístního významu pro stavby dálnice D6 a přeložku silnice II. třídy, pro trasu vedení 400kV, pro
skupinový vodovod Žlutice a pro další zásobovací vodovod.
1.b) 2. Ochrana a rozvoj hodnot území
Hlavní hodnotou řešeného území obce Čichalov je kvalitní přírodní prostředí bez objektů průmyslové
výroby v území i blízkém okolí.
ÚP vytváří podmínky pro zachování charakteru a ochranu stávajících hodnot území zejména:
-

zachování charakteru prostředí venkovských sídel Čichalova, Štoutova, Kovářova a Mokré

-

zachování převládajícího drobného měřítka a rozmanitosti zástavby

-

zachování převládající výškové hladiny zástavby (1 – 2 nadzemní podlaží)
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-

zachování významných dálkových pohledů na sídla

-

zamezení vzniku nových satelitních lokalit s nadměrnými investicemi do veřejné infrastruktury a
vytvářející prostorově – sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost obyvatel řešeného území

-

ochrana kulturně historické dominanty: kostel Všech Svatých

-

ochrana vodních toků a nádrží jako významných krajinotvorných prvků a VKP ze zákona

-

zachování struktury krajiny s ohledem na její retenční schopnosti

-

ochrana mimolesní zeleně podél vodních toků a komunikací (aleje, stromořadí)

-

ochrana vymezených prvků ÚSES regionální i lokální úrovně před zastavěním i oplocením

-

ochrana registrovaného VKP ze zákona před zastavěním

-

ochrana ZPF v souladu s vymezenými zastavitelnými plochami ve vazbě na ZÚ a s důrazem zejména
přestavbových ploch v hranicích ZÚ

-

ochrana lesů jako významných ekostabilizačních prvků v krajině s velkým potenciálem retence vody
s důležitou klimatickou funkcí (ochlazení krajiny) a jako VKP ze zákona

-

koordinovaný rozvoj nadmístní dopravní a technické infrastruktury

-

ochrana archeologických nalezišť

-

ochrana dosud nezastavěné kulturní krajiny ptačí oblasti Doupovské hory

-

ochrana veřejných prostranství v zastavěném území

-

ochrana registrovaného ložiska stavebního kamene č.02 0400 Mokrá u Chyše s dobývacím prostorem
č. 700 498 Mokrá I. pro pokračující těžbu

Územní plán Čichalov výše uvedené hodnoty území ve svém návrhu respektuje a zachovává.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH

1. c)

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU
SÍDELNÍ ZELENĚ

1. c) 1

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

 Urbanistická koncepce bude i nadále sledovat venkovské osídlení s důrazem na klidové bydlení a
pobytovou rekreaci.
 Obec Čichalov se bude dále rozvíjet jako klidová polyfunkční obec s převažujícím využitím bydlení
individuálního s podílem rekreace, s minimem ploch občanského vybavení a se zemědělským areálem
na svém okraji.
 Sídlo Mokrá si i nadále zachová charakter obytného sídla s částečným podílem rekreace a se
zemědělským areálem na svém okraji.
 Sídlo Štoutov si i nadále zachová charakter klidového obytného sídla s částečným podílem rekreace
 Sídlo Kovářov si i nadále zachová charakter smíšeného obytného sídla s nerušícími zařízeními služeb
a výroby s podílem rekreace.
 Na zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby jsou vymezeny tyto druhy
ploch s rozdílným způsobem využití:
 plochy bydlení (B)
- BH - bydlení v bytových domech
- BV - bydlení - v rodinných domech – venkovské
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 plochy občanského vybavení (O)
- OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura
- OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
- OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
- OH - občanské vybavení - hřbitovy
 plochy smíšené obytné (S)
- SV – plochy smíšené obytné - venkovské
 plochy dopravní infrastruktury (D)
- DS - dopravní infrastruktura - silniční
 plochy technické infrastruktury (T)
- TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě
 plochy výroby a skladování (V)
- VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba
 plochy veřejných prostranství (P)
- PV - veřejná prostranství
- ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň - parky
 plochy zeleně (Z)
- ZS - zeleň - soukromá vyhrazená
- ZO - zeleň - ochranná a izolační
- ZP - zeleň - přírodního charakteru
 plochy vodní a vodohospodářské (W)
- W - plochy vodní a vodohospodářské
 Podmínky využití území v těchto plochách s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v kap. 1.f).
 Oba zemědělské areály v Čichalově a v Mokré budou doplněny liniovou mimolesní zelení jako clony
vůči svému okolí s hygienickou a optickou funkcí. Jižní část zemědělského areálu v Čichalově bude
přestavěna na bydlení.
 Na severozápadním okraji Čichalova bude vybudováno nové fotbalové hřiště doplněné veřejným
prostranstvím s parkem.
 Plochy stávající zeleně přírodního charakteru (ZP) budou i nadále zachovány.
 Stávající plochy zeleně – soukromé vyhrazené (ZS) jako plochy zahrad nebudou zastavovány
stavbami v rozporu s regulačními podmínkami plochy s rozdílným využitím ZS.
 Pro aktivity drobné a řemeslné nerušící výroby budou využity stávající rodinné domy.
 Dosud nezastavěné plochy veřejných prostranství zejména na návsích sídel nebudou zastavovány
trvalými stavbami.
 Návesní rybníky v Čichalově, Štoutově a v Mokré budou i nadále zachovány jako přírodní a
urbanistická hodnota sídel, kromě vyschlého a zarůstajícího rybníku v Čichalově na p.p.č.76, k.ú.
Čichalov, který bude revitalizován na zeleň přírodního charakteru.

1. c) 2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
 Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze stávající struktury sídel na území obce,
kterou respektuje, navazuje na ni a dále ji rozvíjí.
 Půdorysné a hmotové řešení nové zástavby v řešeném území bude korespondovat s historickou
hmotovou strukturou a parcelací obce a jednotlivých sídel.
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 Navržená zástavba v řešeném území bude respektovat stávající výškovou hladinu, nebude vytvářet
nové výškové ani hmotové dominanty území a nebude narušovat dochovanou siluetu sídel.
 Navržená zástavba v řešeném území bude zachovávat výškovou hladinu max. 2 NP + podkroví a
nebude vytvářet prostorové ani výškové dominanty území.
 Bytové domy vyšší než 2 NP + podkroví nejsou na území obce přípustné.
 Nová zástavba v území naváže na stávající uliční venkovskou zástavbu s izolovanými domy na
pozemcích. Svou orientací a hmotovým řešením se navrhovaná zástavba přizpůsobí stávajícímu
charakteru zástavby vždy v jednotlivých sídlech.
 Nová zástavba bude umisťována zejména do proluk v ZÚ a dalších dnes nevyužitých ploch v ZÚ.
 Centrální dosud nezastavěné návsi v sídlech budou respektovány jako veřejná prostranství.
 Centrem Čichalova zůstává veřejné prostranství v centrální části obce s vodní nádrží s obecním
úřadem.
 Centrem Štoutova zůstává veřejné prostranství s kapličkou v centrální části zastavěného území.
 Centrem Kovářova zůstává veřejné prostranství s kapličkou v centrální části zastavěného území.
 Centrem Mokré zůstává veřejné prostranství s vodní nádrží a autobusovou zastávkou v centrální části
zastavěného území.
 Panelové bytové domy v obci budou revitalizovány bez možnosti nástavby dalších podlaží.
 V Kovářově bude i nadále sledováno drobné měřítko staveb pro rodinnou rekreaci.
 Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou
v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce
území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle stavebního
zákona, v platném znění.
 Stavby a zařízení umisťovat – tzn. povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání –
a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu s regulačními podmínkami ploch s rozdílným
využitím.

1. c) 3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na výkresech č.1 Výkres základního členění území
v M 1:5 000, výkresu č.2 - Hlavní výkres M 1:5 000.
ÚP Čichalov navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy:
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* OBEC ČICHALOV
označení

popis plochy

Z4
Z5

katastrální

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

území

plochy
plocha občanského vybavení na severozápadě
obce
plocha veřejného prostranství s parkem na
severozápadě obce

Čichalov

Čichalov

Čichalov

Čichalov

katastrální

sídlo

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní
zařízení – OS – 0,32 ha
veřejná prostranství – veřejná zeleň – parky – ZV –
0,41 ha

* SÍDLO KOVÁŘOV
označení

popis plochy

způsob využití plochy – rozloha v ha

území

plochy
plocha dopravní infrastruktury pro okružní
Z2

křižovatku na silnicích III/1947 a III/1948 ve

Kovářov u Žlutic

Kovářov

dopravní infrastruktura – silniční – DS – 0,16 ha

Kovářov u Žlutic

Kovářov

dopravní infrastruktura – silniční – DS – 0,11 ha

střední části území
plocha dopravní infrastruktury pro vyrovnání
Z3

zatáčky silnice III/1947 v jihozápadní části
území
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1.c) 4 PLOCHY PŘESTAVBY
V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na výkrese č.1 - Výkres základního členění území M 1:5 000, výkresu č.2 – Hlavní výkres M 1:5 000.
Územní plán Čichalov navrhuje na území obce tyto plochy přestavby:
* OBEC ČICHALOV
označení

popis plochy

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

území

plochy
P1

katastrální

plocha bydlení v jižní části obce u hasičské
zbrojnice

bydlení - v rodinných domech – venkovské – BV –
Čichalov

Čichalov

0,85 ha
bydlení - v rodinných domech – venkovské – BV –

P2

plocha bydlení v jižní části obce u TS

Čichalov

Čichalov

P8

plocha zeleně u zemědělského areálu

Čichalov

Čichalov

katastrální

sídlo

0,12 ha
zeleň - ochranná a izolační – ZO – 1,39 ha

* SÍDLO KOVÁŘOV
označení

popis plochy

území

plochy
P4

způsob využití plochy – rozloha v ha

plocha smíšená obytná v jihozápadní části sídla

Kovářov u Žlutic

Kovářov

plochy smíšené obytné – venkovské – SV – 0,34 ha
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* SÍDLO ŠTOUTOV
označení

popis plochy

P3
P10

katastrální

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

území

plochy
plocha bydlení ve střední části sídla
plocha technické infrastruktury v západní části
sídla

Štoutov

Štoutov

Štoutov

Štoutov

katastrální

sídlo

bydlení - v rodinných domech – venkovské – BV –
0,45 ha
technická infrastruktura - inženýrské sítě – TI – 0,03 ha

* SÍDLO MOKRÁ
označení

popis plochy

území

plochy
P5

plocha bydlení v západní části sídla u rybníčka

Mokrá u Chyší

Mokrá

P6

plocha bydlení v jihozápadní části sídla u studní

Mokrá u Chyší

Mokrá

Mokrá u Chyší

Mokrá

Mokrá u Chyší

Mokrá

P7
P9

způsob využití plochy – rozloha v ha

plocha bydlení v severovýchodní části sídla u
autobusové zastávky
plocha zeleně u zemědělského areálu

bydlení - v rodinných domech – venkovské – BV –
0,09 ha
bydlení - v rodinných domech – venkovské – BV –
0,17 ha
bydlení - v rodinných domech – venkovské – BV –
0,15 ha
zeleň - ochranná a izolační – ZO – 1,09 ha

Pro vybrané plochy přestavby se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace:
- pro P1 (BV): v rámci přípravy a realizace stavby RD v ploše P1 je stavebník povinen navrhnout a realizovat podél jejího severního okraje pás ochranné a izolační
zeleně ke zmírnění možných negativních vlivů přes ulici sousedícího zemědělského areálu. Pás bude osázen vertikálně zapojeným a hloubkově členěným
porostem smíšených dřevin (se stromy a keři o různé výšce) se zastoupením rostlinných druhů s vysokou schopností zachycovat na svém povrchu prachové
částice. Rodinný dům na ploše P1 bude od uliční čáry odsunut v dostatečné vzdálenosti.
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1. c) 5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
 Koncepce sídelní zeleně na území obce je zobrazena v grafické části ÚP na v.č.2 Hlavní výkres, M
1:5 000 a v grafické části odůvodnění ÚP na v.č.1 Koordinační výkres, M 1:5 000.
 Sídelní zeleň je řešena jako veřejně přístupná a vyhrazená.
 Veřejně přístupná sídelní zeleň (veřejná zeleň) se uplatňuje na plochách veřejných prostranstvích
(PV), na plochách veřejných prostranstvích – veřejná zeleň – parky (ZV) a na plochách zeleně –
přírodního charakteru (ZP). Rozsah veřejné zeleně na plochách PV na návsích Čichalova,
Štoutova, Mokré i Kovářova bude i nadále zachován. Veřejná zeleň na plochách ZP v hranicích ZÚ
může být revitalizována na parkovou úpravu s nezbytným doplněním parteru pro nepobytovou
rekreaci a každodenní oddych obyvatel s důrazem na zachování mimolesní zeleně.
 Vyhrazená sídelní zeleň je řešená na plochách zeleně – soukromé vyhrazené (ZS) a na plochách
zeleně – ochranné a izolační (ZO). Zahrady na plochách ZS budou využívány zejména pro
nepobytovou rekreaci a pěstitelské účely pro samozásobitelství ovocem a zeleninou. Tyto zahrady
nebudou zastavovány trvalými stavbami. Na plochách ZO bude realizovaná výsadba mimolesní
zeleně zejména liniového charakteru pro vytvoření celistvé kompaktní clony s ochrannou optickou a
hygienickou funkcí.
 V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy ZV, ZS i ZP na v.č.2 Hlavní výkres, M 1:5 000.
 Ekologická stabilita ploch zeleně ZP bude posílena zejména v místech vymezených prvků ÚSES.
 Na plochách zeleně ZP v kontaktu s vodními toky a vodními plochami budou revitalizovány břehové
doprovodné porosty.
 Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást areálu. Vyhrazená zeleň u RD nebo
u staveb k rodinné rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení BV nebo do ploch smíšených obytných
(SV). Pobytová zeleň u bytových domů v Čichalově je součástí ploch ZS.

1. d)

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ,

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘJENOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
Koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury je zobrazena v grafické části ÚP na v.č.4
Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5.000.
1. d) 1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Na území obce je řešena doprava silniční při zohlednění podmínek ochrany dopravy drážní a letecké.
1. d) 1.1. Silniční doprava
 Koncepce silnic I., II. a III. třídy se na území obce bude výrazně měnit:
 V koridorech dopravní infrastruktury CD1, CD2 bude realizovaná dálnice D6 v úseku Olšová Vrata
– hranice kraje (Bošov).
 Po zprovoznění dálnice D6 bude stávající silnice I/6 převedena na doprovodnou silnici II. třídy.
 V koridoru dopravní infrastruktury CD4 bude realizovaná přeložka části silnice III/1948 přes dálnici
D6.
 Východní okraj území obce může být v koridoru dopravní infrastruktury CD3 dotčen realizací
přeložky části silnice II/194.
 Stávající průsečná křižovatka silnic III. třídy č. 1947 a 1948 bude rekonstruována.
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 Na silnici III/1947 na jihozápadním okraji území bude narovnána stávající zatáčka.
 Cyklotrasy v území budou zachovány.
Poznámka:
Místní komunikace jsou řešeny jako veřejná prostranství (PV) – viz. kap. 1.d)4.
1.d) 1.1.1. Koridory dopravní infrastruktury
 Územím obce prochází tyto čtyři koridory dopravní infrastruktury:
CD1 – koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu pro D6 Olšová Vrata – hranice kraje
(Bošov)
CD2 – koridor dopravní infrastruktury místního významu pro D6 Olšová Vrata – hranice kraje
(Bošov)
CD3 – koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu pro přeložku II/194 Nová Teplice
CD4 – koridor dopravní infrastruktury místního významu pro přeložku III/1948
 Pro vymezený koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu CD1 pro D6 Olšová Vrata –
hranice kraje (Bošov) a rovněž pro vymezený koridor dopravní infrastruktury místního významu
CD2 pro D6 Olšova Vrata – hranice kraje (Bošov) jsou stanoveny společné regulační podmínky pro
rozhodování v jejich území:
 Pro vymezené koridory dopravní silniční infrastruktury CD1, CD2 se stanovují tyto podmínky
pro rozhodování v jejich území:
1. V koridorech CD1, CD2 bude umístěna dálnice D6 v úseku Olšova Vrata - Bošov jako stavba
hlavní (včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, doprovodné zeleně) a dále stavby vedlejší.
Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz dálnice D6 a vyvolané přeložky technické
a dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i s přesahem
mimo vymezené koridory CD1, CD2.
2. Nové stavby a opatření nesouvisející ani nevyvolané stavbami dálnice D6 včetně jejich
dopravního napojení na stávající komunikace se mohou umisťovat do těchto koridorů CD1, CD2
do doby zahájení užívání dokončení stavby dálnice D6 pouze pokud budou určeny k zajištění
obrany a bezpečnosti státu nebo ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními
katastrofami.
3. Při využití koridorů CD1, CD2 je třeba zohlednit přírodní, kulturní a další civilizační hodnoty a
stávající limity využití území.
4. Po zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude zpracovaná
změna ÚP, která vypustí příslušné koridory CD1, CD2, územně stabilizuje stavbu dálnice D6
včetně dopravního napojení na stávající komunikace jako zastavěné území s rozdílným
způsobem využití

DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční a rovněž zapracuje její OP jako

stávající limit využití území. Změna ÚP zároveň dopracuje nevyužité území v rušených
koridorech CD1, CD2 v režimu nezastavěné kulturní krajiny. Tyto nově vymezené plochy
s rozdílným způsobem využití budou stanoveny ve vazbě na přilehlé území.
5. Po dobu výstavby dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude dočasně omezena funkčnost RK
1027, LC 04, LC 02, LK 17. Do zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 bude nevyužité
území v koridorech CD1, CD2 s vymezenými částmi prvků ÚSES sanováno a rekultivováno za
účelem obnovy funkčnosti těchto dotčených prvků ÚSES.
6. Stavba dálnice D6 v koridorech dopravní infrastruktury CD1, CD2 bude prostorově koordinována
se stavbami přeložky silnice III/1948 v koridoru CD4, se stavbou vedení 400kV – propojení TR
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Vernéřov – TR Vítkov v koridoru CT1, se stavbou skupinového vodovodu Budov – Verušičky –
Čichalov v koridoru CT3.
 Pro vymezený koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu CD3 pro přeložku silnice II/194
Nová Teplice a rovněž pro vymezený koridor dopravní infrastruktury místního významu CD4 pro
přeložku silnice III/1948 jsou stanoveny společné regulační podmínky pro rozhodování v jejich
území:
 Pro vymezené koridory dopravní silniční infrastruktury CD3, CD4 se stanovují tyto podmínky
pro rozhodování v jejich území:
1. V koridoru CD3 bude umístěna přeložka silnice II/194 jako stavba hlavní (včetně náspů, zářezů,
opěrných zdí, mostů, doprovodné zeleně) a dále stavby vedlejší.
V koridoru CD4 bude umístěna přeložka silnice III/1948 jako stavba hlavní (včetně náspů,
zářezů, opěrných zdí, mostů, doprovodné zeleně) a dále stavby vedlejší.
Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz přeložek silnic II/194 a III/1948 a vyvolané
přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být
umístěny i s přesahem mimo vymezené koridory CD3, CD4.
2. Nové stavby a opatření nesouvisející ani nevyvolané stavbami přeložek silnic II/194 a III/1948
včetně dopravního napojení na stávající komunikace se mohou umisťovat do těchto koridorů
CD3, CD4 do doby zahájení užívání dokončených staveb přeložek silnic II/194 a III/1948 pouze
pokud budou určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo ke snižování ohrožení v území
povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Při využití koridorů CD3, CD4 je třeba zohlednit přírodní, kulturní a další civilizační hodnoty a
stávající limity využití území.
4. Po zahájení užívání dokončených staveb přeložek silnic II/194 a III/1948 v koridorech CD3, CD4
bude zpracovaná změna ÚP, která vypustí příslušné koridory CD3, CD4, územně stabilizuje
stavby přeložek silnic II/194 a III/1948 včetně jejich dopravního napojení na stávající
komunikace jako zastavěné území s rozdílným způsobem využití

DS – plochy dopravní

infrastruktury – silniční a rovněž zapracuje jejich OP jako stávající limity využití území. Změna
ÚP zároveň dopracuje nevyužité území v rušených koridorech CD3, CD4 v režimu nezastavěné
kulturní krajiny. Tyto nově vymezené plochy s rozdílným způsobem využití budou stanoveny ve
vazbě na přilehlé území.
5. Stavba přeložky silnice

III/1948 v koridoru CD4 bude prostorově koordinována se stavbami

dálnice D6 v koridorech CD1, CD2, se stavbou vedení 400kV – propojení TR Vernéřov – TR
Vítkov v koridoru CT1, se stavbou skupinového vodovodu Budov – Verušičky – Čichalov
v koridoru CT3.
1. d) 1.2. Drážní doprava
 Podmínky ochrany stávající regionální železniční tratě č. 163 Protivec – Bečov nad Teplou, která
přiléhá k řešenému území z jihu, zůstávají beze změny.
1. d) 1.3. Letecká doprava
 Část řešeného území bude i nadále dotčena ochrannými pásmy letiště s výškovým omezením
staveb, které budou respektovány.

1. d) 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
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1. d) 2.1. Vodní hospodářství
 Koncepce zásobování obce Čichalov pitnou vodou domovními studnami a veřejným vodovodem
z lokálního zdroje pitné vody bude změněna. Obec bude napojena novým vodovodem Budov –
Verušičky – Čichalov na vodovodní síť obce Verušičky a tím na skupinový vodovod Žlutice. Veřejný
vodovod v obci bude prodloužen a zokruhován a postupně na něj budou připojeny zbývající
nemovitosti v obci včetně rozvojových ploch.
 Koncepce zásobování sídel Kovářov a Štoutnov pitnou vodou domovními studnami a veřejným
vodovodem z lokálního zdroje pitné vody bude i nadále zachována. Případná realizace nových
zdrojů vody (studny, vrty) bude na základě hydrogeologického průzkumu a pod hydrogeologickým
dozorem, aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivňování a poklesům vydatností.
 V sídle Mokrá bude i nadále zachován stávající systém zásobování pitnou vodou z domovních
studní u jednotlivých nemovitostí.
 Stávající koncepce individuální likvidace odpadních vod na území obce bude i nadále zachována.
Odpadní splaškové vody budou likvidovány zejména v domovních čistírnách. Stávající septiky
s přepadem do terénu budou rekonstruovány na bezodtokové jímky, jejichž obsah bude likvidován
na ČOV Žlutice.
 Dešťové vody budou přednostně vsakovány nebo zadrženy v retenčních nádržích na pozemcích
zástavby a odváděny systémem příkopů, struh a propustků mimo zastavěné území.
1. d) 2.1.1. Koridory technické infrastruktury pro vodní hospodářství
 Na území obce jsou vymezeny dva koridory technické infrastruktury nadmístního významu pro
vodovody:
CT2 – koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice
CT3 – koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vodovod Budov – Verušičky Čichalov
 Pro zásobování území pitnou vodou bude využit pouze vodovod v koridoru CT3.
 Pro oba vymezené koridory technické infrastruktury CT2, CT3 jsou stanoveny regulační
podmínky pro rozhodování v jejich území:
1. V koridoru CT2 bude umístěn vodovod Vrbice – Bošov – skupinový vodovod Žlutice jako stavba
hlavní a dále stavby vedlejší.
V koridoru CT3 bude umístěn vodovod Budov – Verušičky - Čichalov jako stavba hlavní a dále
stavby vedlejší. Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz vodovodu a vyvolané
přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být
umístěny i s přesahem mimo vymezené koridory CT2, CT3.
2. Do doby zahájení užívání dokončených staveb obou vodovodů bude území koridorů CT2, CT3
užíváno v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem
využití s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opaření nesouvisející ani nevyvolané
stavbou obou vodovodů se mohou umisťovat do těchto koridorů CT2, CT3 do doby zahájení
užívání dokončených vodovodů pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a bezpečnosti
státu nebo ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Koridor CT2 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování
vybudované trasy vodovodu Vrbice – Bošov – skupinový vodovod Žlutice jako stávajícího limitu
využití území včetně podmínek jeho OP
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Koridor CT3 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování
vybudované trasy vodovodu Budov – Verušičky – Čichalov jako stávajícího limitu využití území
včetně podmínek jeho OP.
4. Stavba vodovodu Budov – Verušičky – Čichalov v koridoru technické infrastruktury CT3 bude
prostorově koordinována se stavbami dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 a stavbou vedení
400kV – propojení TR Vernéřov – TR Vítkov v koridoru CT1.
1. d) 2.2. Zásobování elektrickou energií
 Stávající vedení 110kV bude zachováno.
 Koncepce zásobování území elektrickou energií systémem trafostanic a vedení VN 22kV zůstává i
nadále zachována. Stávající trafostanice budou dle potřeby rozvoje území osazeny na plný výkon.
V sídle Štoutov bude vybudována nová trafostanice.

1. d) 2.2.1 Koridory technické infrastruktury pro zásobování elektrickou energií
 Na území obce je vymezen jeden koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro
energetiku:
CT1 – koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vedení 400kV – propojení TR
Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov
 Pro vymezený koridor technické infrastruktury CT1 se stanovují tyto podmínky pro
rozhodování v jeho území:
1. V koridoru CT1 bude umístěno vedení 400kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov jako
stavba hlavní a dále stavby vedlejší. Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz
elektrického vedení a vyvolané přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizace
hlavní stavby) mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor CT1.
2. Do doby zahájení užívání dokončené stavby vedení 400kV bude území koridoru CT1 užíváno
v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem využití
s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opaření nesouvisející ani nevyvolané stavbou
vedení 400kV se mohou umisťovat do tohoto koridoru CT1 do doby zahájení užívání
dokončeného vedení 400kV pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu
nebo ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Koridor CT1 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování
vybudované trasy vedení 400kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov jako limitu využití
území včetně podmínek jeho OP.

1. d) 2.3. Zásobování plynem
Území obce není a do budoucna rovněž nebude plynofikováno.
1. d) 2.4. Zásobování teplem
Stávající koncepce individuálního zásobování teplem na území obce zůstává zachována. Bude
uskutečněn postupný přechod na ekologicky únosná paliva a obnovitelné zdroje.
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1. d) 2.5. Spojová zařízení
ÚP zachovává stávající podmínky na území obce k napojení na sdělovací rozvody.
Provozované trasy rádiových signálů( vzdušné koridory) případnou zástavbou nebudou v řešeném
území narušeny.
1. d) 2.6. Nakládání s odpady
 Stávající systém sběru směsného komunálního odpadu dle obecně závazné vyhlášky obce
Čichalov zůstává zachován. Likvidace směsného komunálního odpadu je prováděna jeho svozem
na určenou lokalitu mimo řešené území.
 Nebezpečný a nadměrný odpad je z území obce 2 x ročně svážen mimo řešené území. Rozvojové
plochy budou na tento systém likvidace odpadů v řešeném území napojeny.
 Plochy pro skládkování nebo zpracování směsného komunálního odpadu se na území obce
nevyskytují a zároveň nejsou navrhovány.

1. d) 3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
 Plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury jsou na území obce pouze
stabilizovány bez dalšího územního rozvoje.

1.d) 4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 ÚP sleduje veřejná prostranství (PV) jako zastavěné území, veřejná prostranství – veřejná zeleň –
parky (ZV) jako zastavitelnou plochu. Koncepce ploch veřejných prostranství je zobrazena
v grafické části ÚP na v.č.2 Hlavní výkres, M 1:5 000.
 Součástí ploch PV prioritně určených pro komunikace a další zpevněné plochy je i veřejně
přístupná zeleň, trávníky a mimolesní zeleň, jejichž rozsah v rámci ploch PV nebude omezován.
 Areál navrženého fotbalového hřiště na severozápadním okraji Čichalova bude rozšířen o park
s veřejnou zelení na veřejném prostranství (ZV).

1. e)

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A
PODOBNĚ
1. e) 1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
 V grafické části ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v.č.2. Hlavní výkres M 1:5 000.
 V nezastavěné kulturní krajině jsou vymezeny tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
 plochy dopravní infrastruktury (D)
-

DS - dopravní infrastruktura - silniční

 plochy zeleně (Z)
-

ZP - zeleň - přírodního charakteru
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 plochy vodní a vodohospodářské (W)
-

W - plochy vodní a vodohospodářské

 plochy zemědělské (A)
-

NZ - plochy zemědělské

 plochy lesní (L)
-

NL - plochy lesní

 plochy přírodní (N)
-

NP - plochy přírodní

 Plochy těžby nerostů (M)
-

NT - plochy těžby nerostů - nezastavěné

 plochy smíšené nezastavěného území (CH)
-

NS - plochy smíšené nezastavěného území

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
 Podmínky využití území v těchto plochách s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v kap. 1.f).
 Rozvoj území obce bude zejména intenzifikací zastavěného území s využitím proluk a dalších
dosud nezastavěných ploch v ZÚ. Důraz bude kladen na plochy přestaveb. Nad rámec hranice ZÚ
se záborem kulturní krajiny jsou navrženy tyto zastavitelné plochy:
Obec Čichalov
Z4 – plocha občanského vybavení na severozápadě obce – OS
Z5 – plocha veřejného prostranství s parkem na severozápadě obce - ZV
Sídlo Kovářov
Z2 – plocha dopravní infrastruktury pro okružní křižovatku na silnicích III/1947 a III/1948 ve střední
části území - DS
Z3 - plocha dopravní infrastruktury pro vyrovnání zatáčky silnice III/1947 v jihozápadní části území DS
 Těžba čediče jako stavebního kamene v DP Mokrá I. bude i nadále pokračovat.
 Podél severního okraje území obce napříč kulturní krajinou bude realizována dálnice D6
v koridorech dopravní infrastruktury CD1, CD2, která významně omezí prostupnost územím
severně od Čichalova.
 Plánovaná výstavba vodovodů v koridorech technické infrastruktury CT2, CT3 ovlivní negativně
charakter a způsob užívání kulturní krajiny pouze dočasně po dobu výstavby těchto podzemních
tras nadmístní technické infrastruktury.
 Severním okrajem území obce kulturní krajinou bude rovněž vedena nová trasa vedení 400kV
v koridoru technické infrastruktury CT1 koordinovaně se stavbou dálnice D6.
 Plochy zeleně přírodního charakteru mimo hranice ZÚ mohou být upraveny jako parky
s vybaveným parterem pro každodenní nepobytovou rekreaci obyvatel.
 V řešeném území není navržena žádná plocha změny v krajině.
 Stávající lesní porosty budou i nadále poskytovat rekreační nepobytové vyžití obyvatelům řešeného
území.
 Břehové porosty všech vodních toků a ploch v řešeném území budou zachovány.
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 Do záplavového území Q100 potoků Velká a Malá Trasovka včetně jejich aktivní zóny nebudou
umisťovány žádné trvalé stavby.
 Do vzdálenosti 25 m od lesního porostu nebudou povolovány žádné nové nadzemní stavby kromě
oplocení pozemků, parkovišť, hřišť a manipulačních ploch.

1. e) 2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
 Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje ÚP v grafické části ve

v. č. 2 Hlavní

výkres, M 1:5 000 a v grafické části odůvodnění ve v. č. 1 Koordinační výkres, M 1:5 000.
 Jednotlivé prvky ÚSES jsou v kulturní krajině vymezeny. Vymezené prvky ÚSES jsou navrženy k
založení za účelem zvýšení jejich ekologické stability území.
 ÚP přebírá regionální biocentrum 1131 Matoušův mlýn a regionální biokoridor 1027 Stěna u
Holetic – Matoušův Dvůr – RK 1030 z A1-ZÚR KK a dále ho zpřesňuje do podrobnosti katastrální
mapy.
 ÚP navrhuje prvky lokálního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch biocenter a
biokoridorů ÚSES na území obce Čichalov musí být v souladu s navrženým opatřením v popisu
jednotlivých skladebních části ÚSES.
 Po dobu výstavby dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude dočasně omezena funkčnost RK 1027,
LC 04, LC 02, LK 17. Do zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 bude nevyužité území
v koridorech CD1, CD2 s vymezenými částmi prvků ÚSES sanováno a rekultivováno za účelem
obnovy funkčnosti těchto dotčených prvků ÚSES.
 Vybrané prvky lokálního ÚSES jsou navrženy k založení za účelem zvýšení jejich ekologické
stability. V plochách lokálního biocentra 07 a lokálních biokoridorů 05, 07, 08, 10, 13, 15 budou
dosázeny skupinky remízků a dřevinných pásů.

TABULKY BIOCENTER A BIOKORIDORŮ
Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách. Údaje v tabulkách poskytují základní informace o
prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. Navrhovaná opatření představují určité minimální
zásady pro zajištění funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, že tyto zásady budou základním
podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, např.
pozemkových úprav, projektů ÚSES.
A. VYMEZENÍ BIOCENTER
REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ
Pořadové číslo

: 1131

Název

: Matoušův mlýn

Katastrální území

: Kovářov

Úroveň a funkčnost

: regionální funkční

Opatření

: zachovat přirozený charakter toků, v nivě vymezit plochy pro
šetrné využívání a spontánní vývoj - nezalesňovat! V lesních
porostech podporovat přirozenou obnovu borovice a listnáčů,
omezovat smrk v jejich prospěch
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LOKÁLNÍ BIOCENTRA FUNKČNÍ
Pořadové číslo

: 03

Název

: Čichalovské pastviny

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní funkční

Opatření

: vymezit plochy pro šetrné využívání a spontánní vývoj,
zachovat porosty dřevin

Pořadové číslo

: 04

Název

: U Všech svatých

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní funkční

Opatření

: vymezit plochy pro šetrné využívání a spontánní vývoj,
zachovat porosty dřevin, po dobu výstavby dálnice D6 bude
funkčnost tohoto prvku ÚSES dočasně omezena

Pořadové číslo

: 06

Název

: U Kovářova

Katastrální území

: Štoutov, Kovářov

Úroveň a funkčnost

: místní funkční

Opatření

: vymezit plochy pro šetrné využívání a spontánní
vývoj, zachovat porosty dřevin

Pořadové číslo

: 08

Název

: Pod benzínkou

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní funkční

Opatření

: vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání, zachovat
přirozený charakter toku a porosty dřevin

Pořadové číslo

: 09

Název

: Padlina

Katastrální území

: Štoutov

Úroveň a funkčnost

: místní funkční

Opatření

: vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání, zachovat
přirozený charakter toku a porosty dřevin

Pořadové číslo

: 10

Název

: Pod lomem

Katastrální území

: Štoutov

Úroveň a funkčnost

: místní funkční

Opatření

: vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání, zachovat
přirozený charakter toku a porosty dřevin
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LOKÁLNÍ BIOCENTRA NAVRŽENÁ
Pořadové číslo

: 01

Název

: U tratě

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní navržené

Opatření

: podpora přirozené obnovy borovice a listnáčů, omezovat smrk
ve prospěch borovice, jedle a listnáčů, po dobu výstavby dálnice D6
bude funkčnost tohoto prvku ÚSES dočasně omezena

Pořadové číslo

: 02

Název

: Nad pískovnou

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní navržené

Opatření

: odstranit exoty a smrk, obnovovat borovicí a dubem s příměsí
listnáčů, po dobu výstavby dálnice D6 bude funkčnost tohoto prvku
ÚSES dočasně omezena

Pořadové číslo

: 05

Název

: Nad školkou

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní navržené

Opatření

: podpora přirozené obnovy borovice a listnáčů, zvýšit
podíl jedle a listnáčů

Pořadové číslo

: 07

Název

: Návrší u Mokré

Katastrální území

: Mokrá u Chyší

Úroveň a funkčnost

: místní navržené

Opatření

: vymezit plochy pro spontánní vývoj, šetrné využívání
jako trvalé travní porosty a výsadbu skupinek a pásů
autochtonních dřevin

B: VYMEZENÍ BIOKORIDORŮ
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
Pořadové číslo

: 1027

Spojnice

: Stěna u Holetic - Matoušův mlýn – RK 1030

Katastrální území

: Štoutov, Mokrá u Chyší

Úroveň a funkčnost

: regionální funkční

Opatření

: vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné
využívání, zachovat přirozený charakter toku a porosty dřevin,
po dobu výstavby dálnice D6 bude funkčnost tohoto prvku
ÚSES dočasně omezena
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LOKÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ
Pořadové číslo

: 02

Spojnice

: LC 08 – LC 01

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní funkční

Opatření

: vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání, zachovat
přirozený charakter toku a porosty dřevin, po dobu výstavby dálnice
D6 bude funkčnost tohoto prvku ÚSES dočasně omezena

Pořadové číslo

: 03

Spojnice

: LC 01 – LC 05

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní funkční

Opatření

: vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání, zachovat
přirozený charakter toku a porosty dřevin

Pořadové číslo

: 04

Spojnice

: LC 05 - RC 1131

Katastrální území

: Kovářov u Žlutic

Úroveň a funkčnost

: místní funkční

Opatření

: vymezit plochy pro spontánní vývoj a šetrné využívání, zachovat
přirozený charakter toku a porosty dřevin

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR NAVRŽENÝ

Pořadové číslo

: 01

Spojnice

: hranice obce (Chýše) - LC 07

Katastrální území

: Mokrá u Chyší

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: koncipovat jako skupinky remízků a dřevinných pásů, vymezit plošky
pro spontánní vývoj

Pořadové číslo

: 05

Spojnice

: LC 02 - LC 01

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: dosadit skupinky a pásy dřevin, vymezit plochy pro spontánní
vývoj, okraje lesů stabilizovat listnáči a keři, po zprovoznění dálnice D6
bude tento biokoridor LK 05 nově vymezen a rozšířen západním
směrem

Pořadové číslo

: 07

Spojnice

: LC 02 - LC 03
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Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: dosadit skupinky a pásy dřevin, vymezit plochy pro spontánní
vývoj, okraje lesů stabilizovat listnáči a keři

Pořadové číslo

: 08

Spojnice

: LC 04 – LK 07

Katastrální území

: Čichalov

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: dosadit skupinky a pásy dřevin, vymezit plochy pro spontánní

Pořadové číslo

: 10

Spojnice

: LC 04 – LC 10

Katastrální území

: Čichalov, Štoutov

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: dosadit skupinky a pásy dřevin, vymezit plochy pro spontánní

Pořadové číslo

: 11

Spojnice

: LC 03 – LC 06

Katastrální území

: Štoutov

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: koncipovat jako skupinky remízků a dřevinných pásů,
vymezit plošky pro spontánní vývoj

Pořadové číslo

: 12

Spojnice

: hranice obce (Skřípová) - LC 07

Katastrální území

: Mokrá u Chyší

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: koncipovat jako skupinky remízků a dřevinných pásů,
vymezit plošky pro spontánní vývoj

Pořadové číslo

: 13

Spojnice

: LC 05 – LC 06

Katastrální území

: Čichalov, Kovářov u Žlutic

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: dosadit skupinky a pásy dřevin, vymezit plochy pro spontánní
vývoj, okraje lesů stabilizovat listnáči a keři

Pořadové číslo

: 14

Spojnice

: hranice obce (Chýše) - LK 16

Katastrální území

: Mokrá u Chyší

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: řešit v návaznosti na BK v obci Chýše, jde jen o nepatrný úsek

Pořadové číslo

: 15

Spojnice

: LC 06 - RK 1027
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Katastrální území

: Kovářov u Žlutic

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: dosadit skupinky a pásy dřevin, vymezit plochy pro spontánní vývoj

Pořadové číslo

: 16

Spojnice

: hranice obce (Chyše) - LK 01

Katastrální území

: Mokrá u Chyší

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: koncipovat jako skupinky remízků a dřevinných pásů, vymezit plošky
pro spontánní vývoj

Pořadové číslo

:17

Spojnice

: hranice obce (Skřípová) - LK 01

Katastrální území

: Mokrá u Chyší

Úroveň a funkčnost

: místní navržený

Opatření

: koncipovat jako skupinky remízků a dřevinných pásů, vymezit plošky
pro spontánní vývoj, po dobu výstavby dálnice D6 bude funkčnost
tohoto prvku ÚSES dočasně omezena

1. e) 3. PROSTUPNOST KRAJINY
 Prostupnost nezastavěnou kulturní krajinou bude trvale významně omezena výstavbou dálnice D6
v úseku Olšová Vrata – Bošov v koridorech dopravní infrastruktury CD1, CD2. Údolí Velké a Malé
Trasovky budou překlenuta mosty s dostatečným prostorem pro migraci a tedy i pro průchod
biokoridorů RK 1027 a LK 02.
 Při výstavbě nových tras vodovodů v koridorech technické infrastruktury CT2, CT3 a rovněž při
výstavbě nové trasy vedení 400kV v koridoru technické infrastruktury CT1 bude prostupnost
krajinou omezena pouze dočasně. Po zprovoznění těchto podzemních a nadzemních staveb
nadmístní technické infrastruktury bude dotčené území revitalizováno a navráceno zpět do kulturní
nezastavěné krajiny

1. e) 4. OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
 Navržená opatření pro založení vybraných prvků lokálního ÚSES budou zároveň plnit i protierozní
funkci.

1. e) 5. OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM
 V řešeném území nejsou navržena žádná protipovodňová opatření.

1. d) 6. KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
 Územní plán nenavrhuje žádné zásadní změny v dosavadní koncepci rekreačního využívání krajiny
na řešeném území.
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 Plochy zeleně přírodního charakteru mimo hranice ZÚ mohou být upraveny jako parky
s vybaveným parterem pro každodenní nepobytovou rekreaci obyvatel.

1. d) 7. OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
 Plochy veřejných prostranství (PV) a plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) nebudou v hranicích
ZÚ zmenšovány.
 Průhledy na nemovité kulturní památky v zástavbě budou zachovány.
 V území nebudou vytvářeny nové výškové dominanty.
 Oba zemědělské areály budou odděleny od sousedního zastavěného území a od okolní krajiny
clonou mimolesní zeleně. Jižní část zemědělského areálu v Čichalově bude přestavěna na bydlení.

1. e) 8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
 ÚP nemění stávající koncepci ochrany nerostného bohatství v řešeném území. Těžba stavebního
kamene v DP Mokrá I. bude i nadále pokračovat.
 ÚP nevymezuje žádnou novou plochu pro ochranu nebo těžbu nerostů.

1. f)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENÉ UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ
PRO ÚČELY UVEDENÉ V §18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ
PODMÍNĚNĚ

PŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ

TĚCHTO

PLOCH

A

STANOVENÍ

PODMÍNEK

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)

1. f) 1. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Území obce Čichalov je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto plochy s rozdílným
způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Čichalov. Územní plán
vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití
 plochy bydlení (B)
- BH - bydlení v bytových domech
- BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské
 plochy občanského vybavení (O)
- OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura
- OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
- OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
- OH - občanské vybavení - hřbitovy
 plochy smíšené obytné (S)
- SV – plochy smíšené obytné - venkovské
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 plochy dopravní infrastruktury (D)
- DS - dopravní infrastruktura - silniční
 plochy technické infrastruktury (T)
- TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě
 plochy výroby a skladování (V)
- VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba
 plochy veřejných prostranství (P)
- PV - veřejná prostranství
- ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň - parky
 plochy zeleně (Z)
- ZS - zeleň - soukromá vyhrazená
- ZO - zeleň - ochranná a izolační
- ZP - zeleň - přírodního charakteru
 plochy vodní a vodohospodářské (W)
- W - plochy vodní a vodohospodářské
 plochy zemědělské (A)
- NZ - plochy zemědělské
 plochy lesní (L)
- NL - plochy lesní
 plochy přírodní (N)
- NP - plochy přírodní
* Plochy těžby nerostů (M)
- NT - plochy těžby nerostů - nezastavěné
 plochy smíšené nezastavěného území (CH)
- NS - plochy smíšené nezastavěného území
Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, nepřípustné využití
ploch a základní podmínky prostorového uspořádání. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem
využití stanovuje ÚP rovněž podmínečně přípustné využití ploch.
V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy s rozdílným způsobem využití na výkresu č. 2. - Hlavní
výkres M 1:5 000.
1. f) 1. PLOCHY BYDLENÍ (B)
 BH - BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
A. Hlavní využití:
bydlení v bytových domech
B. Přípustné využití:
1. místní komunikace, pěší cesty
2. veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem
pro relaxaci
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3. zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální služby, zařízení
péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení,
stavby pro kulturu a církevní účely, zařízení pro administrativu
4. nezbytná technická vybavenost
5. parkoviště pro osobní automobily
C. Nepřípustné využití:
1. veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na své okolí překračují limity dle platné legislativy
2. stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu,
skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu
(supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb
D. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 60
2. výšková hladina zástavby se stanovuje: stávající stavby nezvyšovat

 BV - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ
A. Hlavní využití:
bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí
nerušících obslužných funkcí místního významu
B. Přípustné využití:
1. místní komunikace, pěší cesty
2. veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem
pro relaxaci
3. zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální služby, zařízení
péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení,
stavby pro kulturu a církevní účely, zařízení pro administrativu
4. nezbytná technická vybavenost
5. parkoviště pro osobní automobily
6. řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením
C. Podmíněně přípustné využití:
1. stavby pro rodinnou rekreaci pouze stávající
2. plocha P1 v obci je podmínečně využitelná pro výstavbu RD pouze za podmínky výsadby ochranné
a izolační zeleně podél severního okraje plochy P1 ke zmírnění možných negativních vlivů přes ulici
sousedícího zemědělského areálu. Pás bude osázen vertikálně zapojeným a hloubkově členěným
porostem smíšených dřevin se zastoupením rostlinných druhů s vysokou schopností zachycovat na
svém povrchu prachové částice
D. Nepřípustné využití:
1. veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na své okolí překračují limity dle platné legislativy
2. stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná
na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra
dopravních služeb
E. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 40
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2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 2 NP + podkroví

1. f) 2. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)
 OV - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A. Hlavní využití:
plochy občanského vybavení veřejně prospěšného charakteru sloužící pro: vzdělávání a výchovu,
sociální
služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva
B. Přípustné využití:
1. místní komunikace, pěší cesty
2. veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury
3. nezbytná technická vybavenost
4. parkoviště pro osobní automobily
C. Nepřípustné využití:
1. veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na své okolí překračují limity dle platné legislativy
2. stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu,
skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu
(supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb
3. bytové domy, rodinné domy
4. stavby pro rodinnou rekreaci
D. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 60
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 2 NP + podkroví

 OM - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
A. Hlavní využití:
plochy občanského vybavení převážně komerčního charakteru
B. Přípustné využití:
1. stavby a zařízení pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby
2. místní komunikace, pěší cesty
3. veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem
pro relaxaci
4. nezbytná technická vybavenost
5. parkoviště pro osobní automobily
C. Nepřípustné využití:
1. veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na své okolí překračují limity dle platné legislativy
2. stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu,
skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu
(supermarkety,

hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních služeb

4. bytové domy, rodinné domy
5. stavby pro rodinnou rekreaci
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D. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 60
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví

 OS - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
A. Hlavní využití:
1. plochy pro tělovýchovu a sport se zázemím
B. Přípustné využití:
1. stavby a zařízení sportovního charakteru nezastřešená hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a
technického zázemí, zastavěné pozemky jejich kluboven, ostatní sportoviště v samostatných
objektech
2. místní komunikace, pěší cesty
3. veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem
pro relaxaci
4. nezbytná technická vybavenost
5. parkoviště pro osobní automobily
C. Nepřípustné využití:
1. veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na své okolí překračují limity dle platné legislativy
2. stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím , zejména stavby pro výrobu,
skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu
(supermarkety,hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb
3. bytové domy, rodinné domy
4. stavby pro rodinnou rekreaci
D. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 70
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 2 NP + podkroví

 OH - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY
A. Hlavní využití:
plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením
B. Přípustné využití:
1. administrativní, provozní a skladové budovy pro obsluhu plochy
2. krematorium se smuteční síní, márnice, kaple, kostel
3. pěší a účelové komunikace, místní komunikace
4. veřejná prostranství, plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury, vodní plochy
5. nezbytná technická vybavenost
6. odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy
C. Nepřípustné využití:
1. stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
2. bytové domy, rodinné domy
3. stavby pro rodinnou rekreaci
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D. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP: 15
2. výšková hladina zástavby se stanovuje: max. 1 NP

1. f) 3. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (S)
 SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech s hospodářským zázemím doplněné obslužnou
sférou a nerušící výrobní činností
B. Přípustné využití
1. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením
2. bydlení ve spojení s podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb,včetně zařízení pro
stravování
3. zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel
4. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů
5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně
záhumenkového hospodářství
6. bytové domy
7. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad
8. stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách
9. nerušící zařízení drobné výroby, garáže
10. zařízení místní správy a církve
11. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení
12. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb, kromě ubytovacích zařízení
13. pozemky související dopravní infrastruktury
14. pozemky související technické infrastruktury
15. veřejná prostranství
16. víceúčelová hřiště
C. Podmínečně přípustné využití
1. čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území
2. sklady pro řemeslné provozy pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž v území
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké a lehké výroby
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 60
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 2 NP + P

1. f) 4. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)
 DS - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ
A. Hlavní využití:
pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy
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B. Přípustné využití:
1. pozemky náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a doprovodné a izolační zeleně
2. cyklostezky, in- line dráhy, hipostezky
3. pozemky staveb dopravního zařízení a dopravního vybavení: autobusová nádraží, odstavná stání,
hromadné a řadové garáže, údržba komunikací
4. čerpací stanice pohonných hmot s vestavěným zařízením pro stravování
5. veřejná prostranství a plochy zeleně s prvky drobné architektury
C. Nepřípustné využití:
1. bytové domy, rodinné domy
2. stavby pro rodinnou rekreaci
D. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 90
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 1 NP + podkroví

1. f) 5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T)
 TI - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
A. Hlavní využití:
plochy areálů technické infrastruktury
B. Přípustné využití:
1. zařízení na vodovodech a kanalizacích: vrty a studny úpravny vody, vodojemy, ČOV, čerpací stanice
2. zařízení na energetických sítích: regulační stanice, rozvodny VN, MVE
3. telekomunikační zařízení
4. manipulační plochy
5. přístupové a obslužné komunikace
6. veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem
pro relaxaci
C. Nepřípustné využití:
1. bytové domy, rodinné domy
2. stavby pro rodinnou rekreaci
D. Podmínky prostorového uspořádání:
1.koeficient míry využití území KZP = 80
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 1 NP + podkroví

1. f) 6. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V)
 VZ - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
A. Hlavní využití:
plochy pro stavby zemědělské, lesnické a rybářské výroby
B. Přípustné využití:
1. plochy pro stavby drobné a řemeslné výroby
2. sklady, skleníky, silážní žlaby, seníky
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3. manipulační plochy
4. přístupové a obslužné komunikace
5. parkoviště
6. veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury
7. zahradnictví
C. Podmíněně přípustné využití:
1. správní budovy, sociální zařízení, zařízení stravování pouze jako součást areálu
2. byty pouze služební a majitelů zařízení
D. Nepřípustné využití:
1. bytové domy, rodinné domy
2. stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 70
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 2 NP

1. f) 7. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P)
 PV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
A. Hlavní využití:
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a v rozvojových plochách s místní komunikací a se
sjezdy k nemovitostem
B. Přípustné využití:
1. náměstí, náves, pěší ulice, chodníky
2. vybavení drobným mobiliářem
3. veřejně přístupná zeleň, trávníky, mimolesní zeleň
4. vodní toky a plochy
5. pozemky související dopravní infrastruktury
6. pozemky související technické infrastruktury
7. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky
C. Podmíněně přípustné využití:
1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu
2. parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území
D. Nepřípustné využití:
1. jakékoliv jiné trvalé stavby
E. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 70
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 1 NP

 ZV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ - PARKY
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s veřejnou zelení
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charakteru parku.
B. Přípustné využití
1. součástí parku jsou zejména:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, nepobytové loučky,
c) altány,
d) vodní toky a plochy,
e) udržovaný trávník,
f) květinové záhony,
g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová,
h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky,
i) odvodňovací otevřené strouhy,
j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů,
k) solitéry jednotlivých stromů,
2. víceúčelová hřiště,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. místní komunikace pouze zklidněné se smíšeným provozem.
D. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 10,
2. maximální podlažnost: 1 NP,
3. minimální % ozelenění: 80.

1. f) 8. PLOCHY ZELENĚ (Z)
 ZS - ZELEŇ - SOUKROMÁ VYHRAZENÁ
A. Hlavní využití:
významné plochy zahrad (obvykle oplocených) v zastavěném území, výjimečně i v nezastavěném
území
B. Přípustné využití:
1. zahrady, sady (okrasné a užitkové zahrady)
2. účelové cesty
3. skleníky, bazény, altány
4. nezbytná technická vybavenost
C. Nepřípustné využití:
1. jakékoliv trvalé stavby
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 ZO - ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ
A. Hlavní využití:
ochranná a izolační zeleň zejména uvnitř uzavřených areálů
B. Přípustné využití:
1. mimolesní liniová zeleň odstiňující areály výroby od okolní zástavby
2. mimolesní zeleň zajišťující optickou clonu areálů výroby v kontaktu s okolní nezastavěnou kulturní
krajinou
C. Nepřípustné využití:
1. jakékoliv trvalé stavby

 ZP - ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
A. Hlavní využití:
významné plochy veřejně přístupné zeleně v zastavěném území, výjimečně i v nezastavěném území
udržované k přírodě blízkém stavu
B. Přípustné využití:
1. parky
2. porosty mimolesní zeleně
3. účelové cesty
4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Nepřípustné využití:
1. jakékoliv trvalé stavby
D. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 5
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 1 NP

1. f) 9. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)
 W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
A. Hlavní využití:
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou
B. Přípustné využití:
1. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské
využití:
- řeky a potoky
- mokřady a mokřiny
- dočasné vodní plochy
- jiné prohlubeniny naplněné vodou
- otevřené meliorační kanály
C. Podmíněně přípustné využití:
1. těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy
podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability
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2. zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to prokázaným veřejným zájmem
D. Nepřípustné využití:
1. umisťování dálkových produktovodů
2. vytváření bariér, zakládání skládek
3. snižování kvality a kvantity vod
4. umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou prokázaným veřejným zájmem

1. f) 10.PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (A)
 NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce
B. Přípustné využití
1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná
2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce
3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného
druhu pozemku a způsobu využití pozemku
4. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb, zařízení
a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace, přístřešky pro
dobytek, silážní žlaby atd.)
5. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití
6. genový sad, ovocný sad
7. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti
8. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras a hippostezek včetně informačních tabulí a
rozcestníků po stávajících komunikací
9. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování
ekologické stability krajiny
10. zemědělská půda obhospodařovaná
11. vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže
12. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství
13. pozemky související dopravní infrastruktury
14. pozemky související technické infrastruktury
C. Podmínečně přípustné využití
1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské
obhospodařování území
2. nová výstavba pouze objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální obhospodařování
zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem
3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí
D. Nepřípustné využití
1. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu
2. scelování ploch orné půdy
3. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území
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1. f) 11. PLOCHY LESNÍ (L)
 NL - PLOCHY LESNÍ
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce.
B. Přípustné využití
1. hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu nebo lesních
hospodářských osnov,
2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě,
3. půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření,
4. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních cestách
a umisťování rozcestníků s tím souvisejících,
5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti,
6. vymezení ploch ÚSES,
7. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty),
lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné
vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou
přirozeně bez dřevinné vegetace,
2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní výrobou,
3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo
k nelogickému dělení lesních pozemků,
4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje
jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků,
D. Nepřípustné využití
1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování
stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem,
2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto
územním plánem.

1. f) 12. PLOCHY PŘÍRODNÍ (N)
 NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ
A. Hlavní využití:
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny,
B. Přípustné využití:
1. plochy evropsky významných lokalit
2. zvláště chráněné plochy a pozemky smluvně chráněné
3. prvky ÚSES
4. plochy na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční
funkce je potlačena
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5. památné stromy s ochranným pásmem
6. registrované významné krajinné prvky
7. rozptýlená zeleň
8. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po komunikacích
9. změna kultury v prvcích ÚSES
10. výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin
11. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
12. výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury
C. Podmíněně přípustné využití:
1. výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu
2. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu s ochranou
přírody
3. výstavba zařízení technické infrastruktury, pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto stavbách se
upřednostňují ekologické formy
4. oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin
D. Nepřípustné využití:
1. hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy
2. zakládání skládek
3. umisťování nových staveb
4. těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku
5. provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémů
6. odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního fondu

1.f) 13. PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ – M
 NT - PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ – NEZASTAVĚNÉ
A. Hlavní využití
území krajiny určené k hospodárnému využívání nerostů, k těžební činnosti a k úpravě nerostů.
B. Přípustné využití
1. pozemky, které jsou, byly nebo budou využity pro těžbu surovin
2. pozemky, na kterých se vyskytují mobilní technologická zařízení pro těžbu a zpracování vytěžené
suroviny
3. pozemky dopravní a technické infrastruktury související s těžbou, zpracováním či manipulací
nerostných surovin
C. Nepřípustné využití
1. na plochách, na kterých se v současnosti těží nebo se bude těžit, není přípustné umisťování
jakýchkoliv trvalých staveb
2. přes plochy, na kterých se v současnosti těží nebo bude těžit, není přípustné vést jakékoliv
inženýrské sítě a budovat nové komunikace
3. není přípustné provádět takové činnosti a používat takové technologie při těžbě, které negativně
ovlivní kvalitu a množství podzemních vod
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1. f) 14. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
 NSx - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
A. Hlavní využití:
nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního využívání krajiny.
Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:
a) plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp
b) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz
B. Přípustné využití
1. lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení
převažujícího způsobu využití,
2. extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území,
vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území,
podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu,
3. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném,
kompromisním postavení,
4. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany
přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně,
5. pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
C. Nepřípustné využití
1. umisťovat jiné stavby než vyjmenované mimo hranice vymezeného ZÚ,
2. negativně ovlivňovat vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací.

* PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ - NSp:
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné využití
1. ptačí oblasti, velkoplošná zvláště chráněná území – pouze III. a IV.zóna, plochy biokoridorů na
zemědělské nebo lesní půdě, nivy vodních toků,
2. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území,
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
C. Nepřípustné využití
1. velkoplošné odvodňování pozemků
2. ostatní účely využití

* PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ - NSz
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné využití
1. zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská půda, která je
nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u nichž není vhodné používat intenzivní technologie
hospodaření,
37

ÚZEMNÍ PLÁN ČÍCHALOV

2. jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových
územích nebo aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných
ptačích oblastech, v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV. zónách velkoplošně
chráněných území, jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní
technologie.
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
4. zakládání opatření v krajině a výstavba staveb ke snižování ohrožení území, které jsou ve veřejném
zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy.
5. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb, zařízení
a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace, přístřešky pro
dobytek, silážní žlaby atd.),
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití

1. g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
 Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva
k pozemkům vyvlastnit v grafické části ÚP ve v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací M 1:5 000.
 ÚP nenavrhuje na území obce žádnou VPS ani žádné VPO, pro které lze práva k pozemkům
vyvlastnit a zároveň uplatnit i předkupní právo.
 ÚP nenavrhuje na území obce žádnou stavbu ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
 ÚP nenavrhuje na území obce žádnou plochu pro asanaci, pro kterou lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit.

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ POUZE VYVLASTNĚNÍ
Veřejně prospěšné stavby:
 Dopravní infrastruktura
VD01 – dálnice D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov), VPS D01 dle A1-ZÚR KK
VD02 – přeložka silnice III/1948 v severní části území
VD03 – okružní křižovatka na silnicích III/1947 a III/1948 ve střední části území – rozv.pl.Z2
VD04 – vyrovnání zatáčky na silnici III/1947 v jihozápadní části území – rozv.pl.Z3
VD05 – přeložka silnice II/194 Nová Teplice. VPS D64 dle A1-ZÚR KK
 Technická infrastruktura
VT01 – vodovod Budov – Verušičky – Čichalov VPS V26 dle A1-ZÚR KK
VT02 – vedení 400kV – propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov, VPS E04 dle A1-ZÚR KK
VT03 – vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice, VPS V07 dle A1-ZÚR KK
VT04 – venkovní vedení VN 22kV v sídle Štoutov
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 Vybraná veřejně prospěšná opatření
založení prvků územního systému ekologické stability
VU01 – založení lokálního biocentra LC07 „Návrší u Mokré“
VU02 – založení lokálního biokoridoru LK05 – spojnice LC02 a LC08
VU03 – založení lokálního biokoridoru LK07 – spojnice LC02 a LC03
VU04 – založení lokálního biokoridoru LK08 – spojnice LC03 a LC04
VU05 – založení lokálního biokoridoru LK10 – spojnice LC04 a LC10
VU06 – založení lokálního biokoridoru LK13 – spojnice LC05 a LC06
VU07 – založení lokálního biokoridoru LK15 – spojnice LC06 – RK1027

1. h) VYMEZENÍ 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
 ÚP nevymezuje na území obce žádnou veřejně prospěšnou stavbu ani žádné veřejné prostranství,
pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit a zároveň uplatnit i předkupní právo.
 Plochy a koridory s možností uplatnění pouze předkupního práva:
PP1 – plocha veřejného prostranství s parkem na severozápadě obce – rozv.pl.Z5

Seznam pozemků navržených veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo:

Veřejná prostranství
právnická osoba, v
označení

veřejně prospěšná stavba

PP1

plocha veřejného
prostranství s parkem na
severozápadě obce –
rozv.pl.Z5

k.ú.

p.p.č.

jejíž prospěch bude
uplatněno
předkupní právo

1. i)

Čichalov

1/5, 1/1

obec Čichalov

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Na území obce se nestanovují žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
v platném znění.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
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Textová část Územního plánu Čichalov je vypracována v rozsahu 40 stran textu včetně titulní strany a
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II. Grafická část Územního plánu Čichalov
v.č.1. Výkres základního členění území

M 1:5 000

v.č.2. Hlavní výkres

M 1:5 000
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M 1:5 000
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Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení územního plánování
jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pořizuje v souladu s § 18-23 a 43-54 zákona 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (zákon č.350/2012 Sb.) a
vyhláškou č.500/2006Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti v platném znění (vyhláška č.458/2012 Sb.) Územní plán Čichalov.
Zastupitelstvo obce Čichalov odsouhlasilo pořízení územního plánu usnesením ze dne 17.10.2012.
Jako podklad pro návrh zadání, byly vypracovány Ing. arch Vladimírem Bredlerem v říjnu 2012 „Doplňující
průzkumy a rozbory".
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Čichalov bylo zveřejněno veřejnou
vyhláškou, která byla v souladu s § 47 stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů v době od 16.10.2013
do 15.11.2013. 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 požadavky a
sousední obce své podněty.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 47 stavebního zákona vyhodnotil
obdržené připomínky a požadavky. Na základě výsledků byl návrh zadání opraven.Upravený návrh zadání
Územního plánu Čichalov, spolu s vyhodnocením, návrhem usnesení a důvodovou zprávou, předložil
pořizovatel zastupitelstvu obce ke schválení.
Zastupitelstvo obce Čichalov schválilo zadání územního plánu Čichalov usnesením č. 244/163 ze dne
27.11.2013.
Návrh územního plánu Čichalov je zpracován ing.arch. Vladimírem Bredlerem (ČKA 01 761) v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
(zákon č.350/2012 Sb.), vyhláškou č.500/2006Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění (vyhláška č.458/2012 Sb.) a
vyhláškou č.501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění ( vyhláška
č.431/2012 Sb.). Návrh vychází ze schváleného zadání územního plánu.
Společné jednání o územním plánu s dotčenými orgány a sousedními obcemi se uskutečnilo dne
10.7.2014 v 10.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu územního plánování a stavebního úřadu. Oznámení o
společném jednání územního plánu bylo zasláno jednotlivě nejméně 15 dnů předem dotčeným orgánům,
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, sousedním obcím. Návrh byl zveřejněn po stanovenou lhůtu na
webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary.
Dotčené orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 30-ti dnů ode dne
společného jednání. Zároveň bylo projednávání návrhu územního plánu oznámeno veřejnou vyhláškou. V
termínu od 23.6. 2014 do 6.8. 2014 měl každý možnost nahlédnout do návrhu a popřípadě k němu podal
připomínky.
Úpravu návrhu pro veřejné projednání zpracovala Ing. arch. Alexandra Kasková, autorizovaný architekt,
č. autorizace ČKA: 00767, projekční kancelář, Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 1669 8665.
Veřejné projednání bylo vyhlášeno veřejnou vyhláškou dne 30.8.2019 a konalo se dne 2.10.2019 od 16.00
v zasedací místnosti Obce Čichalov.
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K návrhu územního plánu nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky, prověřil soulad dokumentace
s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.
Vzhledem k tomu, že nebyl shledán žádný rozpor, předložil pořizovatel zastupitelstvu obce ÚP Čichalov
k vydání.
Zastupitelstvo obce podle § 54 odst. 3 stavebního zákona vrátilo návrh ÚP pořizovateli se svými pokyny
k úpravě a novému projednání. Upravený návrh byl dne 26. 5. 2021 projednán na opakovaném veřejném
projednání. K nové úpravě ÚP bylo vydáno nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu ochrany
zemědělské půdy a ochrany ovzduší. Pořizovatel zažádal o přehodnocení stanovisek s odůvodněním a
návrhem řešení a dne 4. 11. 2021 obdržel souhlasná stanoviska. Pořizovatel předal zpracovateli pokyny
pro úpravu ÚP před vydáním.
Vzhledem k tomu, že nebyl shledán žádný rozpor, pořizovatel doporučí ÚP Čichalov k vydání.

b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
 Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1, schválené vládou ČR dne
15.4.2015 usnesením č. 276, ve znění Aktualizace č.2, schválené vládou ČR dne 2.9.2019
usnesením č. 629, ve znění Aktualizace č.3, schválené vládou ČR dne 2.9.2019 usnesením č. 630
(dále jen PÚR ČR), ve znění Aktualizace č.4, schválené vládou ČR dne 12. 7. 2021 usnesením č.
č. 618 a ve znění Aktualizace č.5 schválené vládou ČR dne 17.8.2020 usnesením č. 833 (dále jen
PÚR ČR)
Politika územního rozvoje České republiky stanovuje pro územní rozvoj obecné cíle, zejména vytvářet
předpoklady pro udržitelný rozvoj území, chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty a stanovit
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území.
 PÚR ČR vymezuje na území obce koridor dopravní infrastruktury kapacitních silnic R6 v úseku Nové
Strašecí – Karlovy Vary jako zkvalitnění silničního spojení Praha – Karlovy Vary. Tento koridor R6 je
dle zpřesnění v A1-ZÚR KK řešen jako koridor silniční dopravy mezinárodního a republikového
významu dálnice D6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/SRN) včetně obchvatu Karlových
Varů, na území obce Čichalov je úsek D01 – D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)
 ÚP tento koridor D01 zapracovává jako neprůhledný koridor dopravní infrastruktury nadmístního
významu CD1 – koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu pro D6 Olšová Vrata – hranice
kraje (Bošov). Dle upřesňujících podkladů ŘSD je dále pro trasu D6 na území obce navržen i koridor
dopravní infrastruktury CD2 – koridor dopravní infrastruktury místního významu pro D6 Olšová Vrata –
hranice kraje (Bošov), rovněž jako neprůhledný. Ve vazbě na tyto dopravní koridory je v ÚP řešen i
další dopravní koridor CD4 – koridor dopravní infrastruktury místního významu pro přeložku III/1948
přemostěním D6
 PÚR ČR vymezuje na území obce koridor technické infrastruktury pro elektroenergetiku E2 (část) –
koridor pro dvojité vedení 400kV Vernéřov – Vítkov. Tento koridor E2 je zpřesněn v A1-ZÚR KK jako
koridor republikového významu E04 – vedení 400kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov.
 ÚP tento koridor technické infrastruktury zapracovává v upřesněné poloze jako průhledný koridor CT1
– koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vedení 400kV – propojení TR Vernéřov
(ÚK) – TR Vítkov
 Řešené území není součástí žádné rozvojové oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR.
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 PÚR ČR ve znění Aktualizace č.4 vymezila na území obce specifickou oblast republikového významu
SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Pro území obce bude navržena
koncepce revitalizace krajiny ke zvýšení retence vody.
ÚP Čichalov zohledňuje republikové priority územního plánování, zejména:
 chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území
 je navržen minimální zábor ZPF, pro místní zájmy je rozvoj soustředěn na ostatní plochy v ZÚ pro
přestavbu nefunkčních areálů a pro zastavění nevyužitého území v ZÚ včetně proluk
 je respektována dále rozvíjena a doplněna historická uliční struktura
 pro ochranu krajinného rázu území jsou stanoveny prostorové regulační podmínky navržených ploch
s rozdílným způsobem využití a to ve vztahu k okolní zástavbě, tímto způsobem je řešena i
urbanistická struktura zástavby
 v území nejsou navrženy žádné nové dominanty výškové ani hmotové
 v území je vymezen ÚSES a to i v kontaktu se zástavbou obce
 nejsou navržena žádná protierozní opatření, navržená opatření ke zvýšení ekologické stability ÚSES
budou rovněž plnit funkci i protierozního opatření
 navržený rozvoj nepředpokládá na žádné ploše vznik sociální segregace – rozvojové plochy jsou
většinou malého rozsahu jako dostavba proluk ZÚ, důraz je kladen na bydlení (Čichalov, Štoutov,
Mokrá) a smíšené bydlení se službami a rekreací (Komárov), nové výrobní plochy nejsou navrhovány,
v Čichalově je navrženo fotbalové hřiště s rozsáhlým parkem
 jsou chráněna stávající veřejná prostranství a plochy zeleně přírodního charakteru. Dle požadavku
obce je navrženo nové veřejné prostranství s parkem u navrženého fotbalového hřiště v Čichalově
 velký počet stávajících dosud nezastavěných zahrad je stabilizován a to z důvodu vytváření
přechodového prvku zástavby na jejím okraji v kontaktu s přírodou
 stávající zemědělské areály jsou odděleny od okolní zástavby a rovněž od okolní nezastavěné krajiny
liniovou mimolesní zelení, část zemědělského areálu v obci je navrženo k přestavbě na bydlení
 údolní nivy Malé a Velké Trasovky zůstávají bez navrženého nového rozvoje, jejich stanovené
záplavové území Q100 včetně aktivní zóny Q100 zůstává beze změny
 navržená prostorová regulace chrání stávající kulturní hodnoty, zejména nemovité kulturní památky
včetně jejich dosud nezastavěného okolí
 je navržen rozvoj veřejné infrastruktury místního charakteru, i když v malém rozsahu – nová TS ve
Štoutově, vedení 22 kV
 ÚP je řešen v koordinaci na své okolí a to ve vazbě na A1-ZÚR KK: severním okrajem území obce
procházejí koridory veřejné dopravní a technické infrastruktury pro stavbu dálnice D6, pro přeložky
silnic II/194 a III/1948, pro nové vedení 400kV a pro nové trasy vodovodů
 zemědělská výroba je v řešeném území stabilizována, oba provozované zemědělské areály jsou
respektovány, část zemědělského areálu v obci je navrženo k přestavbě na bydlení
 zábor ZPF pro vlastní rozvoj obce i sídel mimo ZÚ je minimální a představuje návrh fotbalového hřiště
(Z4) s parkem (Z5) v Čichalově. Další zábory ZPF jsou pro veřejnou dopravní infrastrukturu (Z2, Z3,
CD1, CD2, CD3, CD4) ve veřejném zájmu
 ÚP nevymezuje na území obce žádnou plochu s povinností zpracovat územní studii nebo regulační
plán, které by prověřily podmínky rozvoje a stanovily by upřesňující podmínky, neboť rozvojové plochy
jsou příliš malé a jejich následné řešení je jednoznačné
 ÚP nevymezuje na území obce žádnou územní rezervu pro stanovení budoucího využití území, neboť
takový požadavek nebyl uplatněn
 ÚP nevymezuje na území obce žádnou plochu s podmínkou uzavřít dohodu o parcelaci, neboť
rozvojové plochy jsou příliš malé, pozemky v nich náleží malému počtu majitelů, nároky na novou
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veřejnou infrastrukturu těmito rozvojovými plochami nevznikají – v maximální míře je rozvoj řešen
přestavbovými plochami v ZÚ s využitím přilehlé stávající dopravní a technické infrastruktury
 ÚP nestanovuje pořadí změn v území, neboť takový požadavek nebyl uplatněn, rozvoj obce a sídel je
malý a je řešen v jedné etapě
 ÚP výrobní plochy pouze stabilizuje, drobné podnikání ve službách je možné realizovat i na
rozvojových plochách bydlení dle regulačních podmínek funkční plochy BV a zejména funkční plochy
smíšené obytné – venkovské - SV
 ÚP jednoznačně zlepší dopravní napojení obce na státní silnice – přes území obce povede dálnice D6
Karlovy Vary – Praha, na kterou se obec napojí přes přeložku silnice III/1948, po doprovodné silnici
II/606 (stávající I/6) mimoúrovňovou křižovatkou u Knínic
 ÚP navrhuje napojení vodovodu Čichalova na vodovod obce Verušičky (SV Žlutice), tím se posílí vazby
mezi obcemi
 ÚP podporuje a stabilizuje stávající polycentrickou sídelní soustavu na území obce – důraz je kladen
na rozvoj vlastní obce, dostavba ZÚ je navržena i v sídlech Kovářov, Štoutov a Mokrá
 ÚP se prioritně zaměřuje na dostavbu nevyužitých ploch a přestavbu ploch v ZÚ včetně nového využití
opuštěných staveb s cílem minimalizovat nové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu
 ÚP řeší krajinu na území obce komplexně, je vymezen a aktualizován ÚSES, vybrané prvky lokálního
ÚSES jsou určeny k založení, z nichž některé jsou navrženy jako VPO s konkrétními opatřeními
ke zvýšení jejich ekologické stability
 vybrané prvky ÚSES zasahují do vymezených neprůhledných dopravních koridorů, po dobu realizace
těchto dopravních staveb bude funkčnost těchto prvků ÚSES dočasně omezena
 zábor PUPFL je řešením ÚP minimální a pouze nadmístní veřejnou infrastrukturou dle A1-ZÚR KK
 severním územím obce povede dálnice D6 s přeložkami částí silnic III/1948 a II/194, které vytváří
v území nové bariéry, migrační propustnost severním směrem bude zajištěna dostatečným řešením
obou mostů na D6 přes údolní nivy Velké a Malé Trasovky
 plochy sídelní zeleně jsou chráněny před zastavěním, neboť jsou vymezeny jako plochy ZV, ZS, ZO,
ZP, veřejně přístupná zeleň se vyskytuje i v plochách veřejných prostranstvích PV
 ÚP nenavrhuje žádné nové aktivity pro rozvoj cestovního ruchu, neboť žádný konkrétní požadavek
nebyl v zadání uplatněn, území obce svým charakterem (blízkost silnice I/6, čedičový lom, relativně
malý podíl lesa) nevytváří předpoklady pro atraktivní zázemí cestovního ruchu, stávající cyklotrasy a
značené turistické cesty jsou respektovány
 ÚP se soustřeďuje na rozvoj dopravní a technické infrastruktury zejména nadmístního charakteru, jsou
vymezeny koridory technické a dopravní infrastruktury pro konkrétní stavby veřejné infrastruktury
 dopravní koridory a koridor technické infrastruktury pro novou trasu vedení 400kV jsou vymezeny zcela
mimo sídla
 stávající zemědělské areály jsou od obytné zástavby a od nezastavěné krajiny odcloněny liniovou
mimolesní zelení v navržených plochách ochranné a izolační zeleně (ZO), nové výrobní areály nejsou
navrhovány, část zemědělského areálu v obci je navržena k přestavbě na bydlení
 dosud nezastavěné plochy veřejných prostranství v centrech sídel jsou stabilizovány a nejsou určeny
k zástavbě
 je výrazně zlepšena dodávka pitné vody do vlastní obce, neboť veřejný vodovod Čichalova s lokálním
zdrojem pitné vody bude napojen na veřejný vodovod obce Verušičky, který bude propojen se
skupinovým vodovodem Žlutice, v ostatních sídlech zůstává i nadále zásobování pitnou vodou
individuální nebo vodovodem s lokálním zdrojem pitné vody beze změny – dle PRVK KK
 ÚP nevytváří podmínky pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, takový požadavek nebyl uplatněn,
na území obce se takové aktivity nevyskytují
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 koncepce rozvoje území nemusela být posuzována z hlediska svého vlivu na EVL a ptačí oblasti ani na
životní prostředí, nejsou tedy navržena žádná kompenzační opatření k zamezení negativního vlivu na
EVL a ptačí oblasti
 jsou navrženy VPS pouze s možností vyvlastnění a VPO rovněž pouze s možností vyvlastnění, je
navržena VPS pro veřejné prostranství s možností uplatnění pouze předkupního práva
 prvky ÚSES jsou dlouhodobě stabilizovány
 inženýrské sítě jsou navrženy v tělesech silnic nebo komunikací na veřejných prostranstvích
 lesní porosty jsou respektovány včetně lesních účelových komunikací a cyklotras
 systém lesních účelových komunikací se značenými turistickými cestami a cyklotrasami je
stabilizovaný
 na území obce nedochází k překračování imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, řešením ÚP se
situace zlepší
 ÚP zapracovává stanovené záplavové území Q100 Malé a Velké Trasovky
 úměrně navrženému rozvoji je řešena i veřejná infrastruktura s důrazem na technickou a dopravní
infrastrukturu
 veřejná prostranství jsou zejména stabilizovaná, je navrženo veřejné prostranství s veřejnou zelení
charakteru parku (ZS) u navrženého areálu fotbalového hřiště (Z4)


ÚP Čichalov je zpracován v souladu s PÚR ČR.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo 21.6.2018 usnesením č. ZK 241/06/18:
Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje s nabytím účinnosti dne 13.7.2018,
úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání aktualizace č.1 (A1-ZÚR KK)
 A1-ZÚR KK stanovuje priority územního plánování kraje k zajištění udržitelného rozvoje území. ÚP
naplňuje svým řešením zejména tyto priority:
(3) Preferování efektivního využívání zastavěného území (využitím nezastavěných ploch a ploch
určených k asanaci, novým využitím objektů a areálů původní zástavby apod.), před
vymezováním nových ploch v nezastavěném území, také vzájemným zohledněním potřeb
rozvoje velkých měst a potřeb rozvoje obcí v jejich zázemí.
ÚP ve vazbě na schválené zadání především zhodnocuje využití zastavěného území a navrhuje
zejména přestavbové plochy v hranicích ZÚ. Nové zastavitelné plochy jsou řešeny pro fotbalové hřiště
v Čichalově s parkem a jako úprava křižovatek a tras silnic III. třídy.
(4) Zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí, rozvíjení obytné funkce se
souběžným rozvíjením tomu odpovídající veřejné infrastruktury.
ÚP navrhuje nové plochy bydlení (P1, P2, P3, P5, P6, P7) a smíšeného bydlení (P4). Stávající
podmínky v obci zlepší nový zdroj pitné vody v Čichalově, nový sportovní areál (Z4) a park (Z5). Ke
zklidnění obytného území přispěje i návrh přestavbových ploch (P8, P9), které ošetřují problematiku
zemědělských aktivit v těsné vazbě na klidové obytné prostředí.
(9) Ochrana a další využívání zdrojů nerostných surovin (zejména hnědého uhlí a keramických
surovin) s ohledem na přírodní hodnoty území kraje a v souladu s ostatními principy
udržitelného rozvoje.
ÚP plně respektuje stanovený DP Mokrá I. a stabilizuje toto území jako NT – plochy těžby nerostů –
nezastavěné určené i nadále pro těžbu stavebního kamene.
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(10) Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a
republikového významu, především kapacitního propojení s metropolitní rozvojovou oblastí
republikového významu OB1 Praha.
ÚP plně zapracovává koridor dopravní infrastruktury CD1 pro stavbu dálnice D6 dle PÚR ČR (R6) a
A1-ZÚR KK (D.01), dle podkladů ŘSD je dále tento koridor CD1 rozšířen dalším koridorem CD2 a to pro
upřesněnou aktualizovanou trasu D6 v úseku Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov). Železnice se na
území obce nevyskytuje.
(11) Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení správních a sídelních center s krajským městem,
sousedními kraji (Plzeňským, Středočeským a Ústeckým) a přilehlým územím SRN.
Stavba dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 dopravně propojí krajské město s Prahou, obec Čichalov
bude na tuto nadřazenou komunikaci republikového významu napojena přes doprovodnou komunikaci
II/606 (stávající I/6) mimoúrovňovou křižovatkou u Knínic. Realizací D6 bude zároveň zajištěno i
dopravní propojení Karlovarského a Středočeského kraje.
(16) Stabilizace a rozvoj zásobování území energiemi, včetně rozvoje mezistátního propojení s
energetickými systémy SRN.
Ve vazbě na PÚR ČR (E2), A1-ZÚR KK (E04) ÚP upřesňuje koridor technické infrastruktury CT1 pro
trasu vedení 400kV jako propojení TR Vítkov – TR Vernéřov. Stavby D6 a vedení 400kV budou
vzájemně prostorově koordinovány.
(18) Zlepšování stavu složek životního prostředí, především v silně urbanizovaných částech kraje,
zejména postupné snižování zátěže hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů.
ÚP navrhuje tyto kroky ke zlepšení stavu životního prostředí na území obce:
-

rozvoj sídel zaměřen na bydlení, nový park v Čichalově

-

stabilizované zemědělské areály v obci a v Mokré budou odděleny od ploch bydlení a od okolní
nezastavěné krajiny clonou mimolesní zeleně s protihlukovou a hygienickou ochrannou funkcí

-

nový zdroj pitné vody pro veřejný vodovod v obci – napojení na vodovod sousední obce Verušičky a
tím napojení na skupinový vodovod Žlutice

-

koordinovaný rozvoj nadmístní dopravní a technické infrastruktury podél severního okraje území
obce mimo sídla

-

návrh ÚSES včetně opatření na založení nefunkčních prvků – zvýšení ekostabilizační a retenční
funkce krajiny

(19) Ochrana a rozvoj přírodních, krajinných a kulturně historických a civilizačních hodnot
nadmístního významu.
A1- ZÚR KK vymezila na území obce tyto prvky ÚSES RK1027, RC1131.
ÚP vymezil RC1131 Matoušův mlýn v upřesněné poloze. ÚP vymezil RK1027 Stěna u Holetic –
Matoušův mlýn – RK 1030 rovněž v upřesněné poloze (problematika doplnění názvu RK1027 viz. kap.
j)6 textové části odůvodnění ÚP. Na severu území zasahuje RK 1027 do koridorů CD1, CD2 pro stavbu
dálnice D6. Pro oba dopravní koridory jsou stanoveny podmínky -

po dobu výstavby dálnice D6

v koridorech CD1, CD2 bude dočasně omezena funkčnost RK 1027, LC 01, LC 02, LC 04, LK 02, LK
17. Do zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 bude nevyužité území v koridorech CD1, CD2
s vymezenými částmi prvků ÚSES sanováno a rekultivováno za účelem obnovy funkčnosti těchto
dotčených prvků ÚSES.
(20) Podporování opatření k ochraně a obnově jakosti vod, přirozeného vodního koloběhu
v území a schopnosti území zadržovat vodu (infiltrace, retence), zejména v oblasti Chebské a
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Sokolovské pánve a v ostatních vodohospodářsky významných územních kraje.
Řešením koncepce rozvoje obce nejsou znehodnoceny stávající schopnosti území zadržovat
vodu
Řešením koncepce rozvoje obce nejsou znehodnoceny stávající schopností území zadržovat vodu –
nové zastavitelné plochy jsou malého rozsahu, plochy lesů jako hlavních aktérů přirozeného koloběhu
vody v území jsou zachovány. V urbanizovaném území jsou vymezeny prvky ÚSES se zelení, které
rovněž přispějí k zadržování přívalových vod.
(21) Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách
území kraje.
Koncepce ÚP snižuje riziko přírodních katastrof respektováním stanoveného záplavového území Q100
řeky Malé a Velké Trasovky včetně jejich aktivní zóny.

Ostatní priority územního plánování Karlovarského kraje ÚP podporuje nepatrně nebo vůbec ne a to
z důvodu polohy řešeného území a rovněž díky minimálnímu rozvoji řešeného území a jeho
geomorfologických podmínek.
 A1-ZÚR KK vymezila na území obce specifickou oblast nadmístního významu SOB-N2 Bochov –
Žlutice.
 ÚP plně respektuje upřesněnou specifickou oblast SOB-N2 Bochov - Žlutice a reaguje na požadavky
na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území
stanovenými v bodech a), e).
ÚP upřesňuje koridor dopravní infrastruktury D.01 dle A1-ZÚR KK pro dálnici D6 jako koridory CD1
(nadmístní) a dále jako CD2 (místní). Pro oba koridory CD1, CD2 jsou staveny regulační podmínky pro
rozhodování v jejich území. Se stavbou dálnice D6 souvisí i přeložka silnice III/1948 přemostěním
dálnice D6. Pro tuto přeložku silnice III/1948 je navržen koridor dopravní infrastruktury CD4 rovněž
s regulačními podmínkami. Pro stavbu dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 je navržena VPS VD01
s možností pouze vyvlastnění. Pro stavbu přeložky silnice III/1948 je navržena VPS VD02 s možností
pouze vyvlastnění. Do území obce zasahuje pouze okrajově koridor dopravní infrastruktury CD3 pro
přeložku silnice II/194 u Nové Teplice na území obce Chyše. Pro tuto přeložku silnice II/194 navrhuje
ÚP VPS VD05 s možností pouze vyvlastnění. Tímto řešením jsou zkvalitněny dopravní vazby
Karlovarského kraje i obce Čichalov na metropolitní rozvojovou oblast OB1 Praha. ÚP rovněž vytváří
podmínky pro zkvalitnění dopravního propojení obcí a na silnici III/1947 navrhuje úpravu směrového
oblouku a okružní křižovatku (směr na II/205 – spojení s městem Žlutice)
 A1-ZÚR KK vymezuje na území obce tyto plochy a koridory nadmístního významu:
-

koridor silniční dopravy jako upřesnění ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu:
dálnice D6 – úsek D.01 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)

-

koridor silniční dopravy nadmístního významu – silniční tah II/194 úsek D61 – II/194 Nová Teplice –
přeložka

-

koridor technické infrastruktury pro zásobování pitnou vodou nadmístního významu

V07 –

vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice
-

koridor technické infrastruktury pro zásobování pitnou vodou nadmístního významu V26 – vodovod
Budov – Verušičky – Čichalov

-

koridor technické infrastruktury pro zásobování elektrickou energií republikového významu E04 pro
vedení 400kV, propojení TR Vernéřov – TR Vítkov
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 ÚP pro nadmístní koridory dopravní infrastruktury navrhuje koridory dopravní infrastruktury CD1, CD2
pro dálnici D6 a CD3 pro přeložku silnice II/194
 ÚP pro nadmístní koridor technické infrastruktury V07 navrhuje koridor technické infrastruktury CT2,
pro V26 navrhuje koridor technické infrastruktury CT3. Území obce nebude napojeno na vodovod
v koridoru CT2 Vrbice – Bošov – SV Žlutice, který projde územím pouze okrajově. Obec Čichalov bude
napojena na nový vodovod v koridoru CT3 Budov – Verušičky – Čichalov
 ÚP pro koridor technické infrastruktury republikového významu E04 navrhuje koridor technické
infrastruktury CT1. Územím obce nebude na toto vedení napojeno, vedení projde územím obce
okrajově zejména severně od plánované stavby dálnice D6.
 A1-ZÚR KK vymezuje na území obce tyto VPS pro nadmístní veřejnou infrastrukturu:
-

VPS dopravní infrastruktury - silniční doprava:
D01 - D6 Olšová Vrata - hranice kraje (Bošov)
D61 - II/194 Nová Teplice - přeložka

-

VPS technické infrastruktury - zásobování pitnou vodou:
V07 - vodovod Vrbice - Bošov - SV Žlutice
V26 - vodovod Budov - Verušičky - Čichalov

-

VPS technické infrastruktury - zásobování elektrickou energií:
E04 - vedení 400kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) - TR Vítkov

 ÚP pro tyto VPS dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu navrhuje:
-

VPS dopravní infrastruktury pouze s možností vyvlastnění:
VD01 - dálnice D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov), VPS D01 dle A1-ZÚR KK
VD05 - přeložka silnice II/194 Nová Teplice. VPS D64 dle A1-ZÚR KK

-

VPS technické infrastruktury pouze s možností vyvlastnění:
VT01 – vodovod Budov – Verušičky – Čichalov VPS V26 dle A1-ZÚR KK
VT02 – vedení 400kV – propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov, VPS E04 dle A1-ZÚR KK
VT03 – vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice, VPS V07 dle A1-ZÚR KK

 A1-ZÚR KK nevymezuje na území obce žádné VPO pro opatření ke zmírnění přírodních katastrof ani
pro založení ÚSES regionálního nebo nadregionálního významu
 A1-ZÚR KK vymezuje na území obce RC1131 a RK1027
 ÚP tyto prvky regionálního ÚSES upřesňuje do měřítka katastrální mapy a řeší je jako plochy přírodní.
 ÚP splňuje požadavky A1-ZÚR KK na vymezení skladebných částí ÚSES:
-

na DP Mokrá, který je určen k těžbě stavebního kamene (NT) není vymezen žádný prvek ÚSES

-

byly prověřeny skladebné parametry těchto regionálních prvků ÚSES včetně prostorové návaznosti
na území sousedních obcí

-

v kontaktu s plánovanou stavbou dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude funkčnost RK1027
dočasně omezena

-

ÚSES není vymezen v ZÚ sídel

-

liniové stavby dopravní i technické infrastruktury ovlivní funkčnost a celistvost prvků ÚSES pouze
dočasně po dobu výstavby

 A1-ZÚR KK nevymezuje na území obce žádnou územní rezervu.
 A1-ZÚR KK nenavrhuje na území obce žádné asanační území nadmístního významu.
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 A1-ZÚR KK

vymezuje na území obce oblast vlastních krajin Tepelska a Toužimska (D), vlastní

krajinu Horní Střely (D.2). Specifické podmínky pro rozhodování o zachování a dosažení cílových kvalit
nejsou pro území obce stanoveny.
 ÚP je řešen v souladu se zásadami a úkoly koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území
Karlovarského kraje:
-

není zabírána nejkvalitnější ZPF I. třídy ochrany, naprostá většina rozvojových ploch je řešena v ZÚ
jako přestavbové plochy bez záboru ZPF

-

v území je vymezen ÚSES včetně zpřesněných RC1131, RK1027

-

DP Mokrá I. na ložisku Mokrá u Chyší je trvale stabilizován jako plocha těžby nerostů nezastavěná
- NT

-

Minimální zábor ZPF pro místní aktivity obce, zábor ZPF a PUPFL pro dopravní infrastrukturu
nadmístního charakteru dle A1-ZÚR KK

 ÚP je řešen v souladu se zásadami a úkoly koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území
Karlovarského kraje:
-

je zachovaná urbanistická struktura území, uliční historická struktura všech sídel, je řešena
dostavba proluk ZÚ, je řešeno odclonění stávajících zemědělských areálů od ploch bydlení a od
nezastavěné krajiny

-

je zachovaná výšková hladina zástavby, okolí památek a dalších významných staveb v obci není
určeno k dostavbě

-

jsou zachovány dálkové pohledy na sídla a průhledy na významné stavby

 ÚP je řešen v souladu se zásadami a úkoly koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
Karlovarského kraje:
-

je respektována polycentrická sídelní struktura území

-

je respektován dosavadní charakter zástavby

-

je posíleno sportovní zázemí území

-

jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj obytné funkce

-

DP Mokrá I. na ložisku Mokrá u Chyší je trvale stabilizován jako plocha těžby nerostů –
nezastavěná - NT

 ÚP Čichalov je zpracován v souladu s A1- ZÚR KK.

c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA
OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Čichalov je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 § 19
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a
Politikou územního rozvoje ČR.
Zpracovaný ÚP Čichalov vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na území
spravovaném obcí Čichalov.
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V územním plánu navržený rozvoj obce Čichalov nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při respektování
navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro rozhodování v území.

d)

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Územní plán Čichalov byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán,
dle příslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhláškou
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
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NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČICHALOV - Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon):

č.
1.

2.

dotčený orgán, sousední
obec , krajský úřad,
Spis. zn./ č.j.
ze dne
Obvodní báňský úřad pro
území Karlovarského
kraje
99207/14
8853/SÚ/14
4.7.2014

Magistrát města Karlovy
Vary, vodoprávní úřad
15785b/SÚ/12
23. 6. 2014

právní předpis
z. č. 44/1988 o
ochraně a využití
nerostného bohatství

z. č. 254/2001 o
vodách

stanoviska, připomínky
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 19. 6. 2014
Vaše oznámení o konání výše uvedeného jednání dne 10. 7. 2014. Dle § 15
odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), uplatňují Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a
obchodu a obvodní báňské úřady stanoviska k územním plánům a k
regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a
zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací
činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních
ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí České republiky;
přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení,
která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území
kraje Karlovarského ke zveřejněnému návrhu Územního plánu Čichalov žádné
připomínky
Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), po obdržení oznámení společného jednání o
návrhu územního plánu Čichalov, vedené Magistrátem města Karlovy Vary,
Úřadem územního plánování a stavebním úřadem U Spořitelny 2, 361 20
Karlovy Vary
(dále jen "žadatel"), ve věci:

vyhodnocení
Bez připomínek.

Bez připomínek.
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3.

Ministerstvo dopravy
112840/14
10161/SÚ/14
1. 8. 2014

z. č. 13/1997 o
pozemních
komunikacích
z. č. 266/1994 o
dráhách
z. č. 49/1997 o civilním
letectví
z. č. 114/1995 o
vnitrozemské plavbě

4.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor dopravy
107417/14
9628/SÚ/14
17. 7. 2014

z. č. 13/1997 o
pozemních
komunikacích

Návrh územního plánu Čichalov vydává podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko:
Návrh obsahuje řešení zásobování pitnou vodou a likvidaci splaškových i
srážkových vod pro sídla Čichalov, Kovářov, Mokrá a Štoutov.
Z hlediska vodního hospodářství není připomínek.
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle §40 odst. 2
písm. g) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, podle §56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů, podle §88 odst. 1 písm. s) a t) zákona č. 49/1997
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle §4 zákona či
14/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílá
následující stanovisko k návrhu územního plánu Čichalov podle § 4 odst. 2
písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů.
 Koridor pro VPS rychlostní silnice R6 požadujeme vymezit minimálně v
šířce silničního ochranného pásma tj. 100 metrů od osy přilehlého jízdního
pásu dle §30 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zároveň
požadujeme tuto stavbu zařadit v textové části mezi zastavitelné plochy-plochy
dopravní infrastruktury silniční ( Odst. 1.1.3.3).
 Stavbu rychlostní silnice R6 požadujeme uvést pouze mezi veřejně
prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Vymezení předkupního práva nepožadujeme, a proto uvedení této stavby
požadujeme z odstavce 1.1.7.1 vypustit.
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy neuplatňuje stanovisko k výše
uvedenému návrhu ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
neboť uvedená lokalita je mimo naši působnost.

Návrh bude opraven
dotčeného orgánu.

dle

požadavků

Bez připomínek. (nevztahuje se působnost)
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5.

Krajská hygienická
stanice Karlovarského
kraje
115225/14
10413/SÚ/14
30. 7. 2014

7.

Krajský úřad
Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí
a zemědělství

z. č. 258/2000
z. č. 183/2006

Na základě oznámení pořizovatele o konání společného jednání o návrhu
uvedeného Územního plánu posoudila Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje předmětný návrh. Po jeho posouzení z hlediska požadavků
ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského
kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zák. č.
258/2000 Sb. a § 4 zák. č. 183/2006 Sb. toto závazné stanovisko:
S návrhem Územního plánu Čichalov se souhlasí.
Územní plán zachovává krajinný ráz a dochovaný přírodní charakter území. Ve
volné krajině nejsou ÚP navrhovány žádné plochy pro možnou výstavbu.
Zastavitelné plochy mimo zastavěné území jsou navrženy pouze jako plochy
dopravy silniční (rychlostní silnice R6 a doprovodné stavby, vyrovnání zatáčky
na silnici severně od Čichalova, okružní křižovatka na silnicích u Kovářova,
vyrovnání zatáčky východně od Kovářova).
Zastavitelné plochy v sídlech byly zvoleny tak, aby plošně zaplnily prostorové
rezervy v zastavěném území, zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily
obraz jednotlivých sídel, využily optimálních rozvojových možností sídel.
Územní plán Čichalov přejímá do svého řešení veškeré rozvojové plochy z
původního dosud platného Územního plánu obce Čichalov a navrhuje pouze
jednu novou rozvojovou plochu (plocha přestavby P5 v Mokré).
Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje je navrženo
napojení na vodovodní síť obce Verušičky a tím k napojení obce Čichalov do
systému skupinového vodovodu Žlutice. V obcích Kovářov a Štoutov stávající
systém zásobování vodu vyhovuje a nebude se měnit. Kvalitu vody si budou
zajišťovat jednotliví vlastníci studní a vrtů. V části obce, v k.ú. Mokrá, bude
zachován stávající systém zásobení vodou z individuálních studní.
Zpracovatelem návrhu je ing. arch. Vladimír Bredler, datem zpracování
prosinec 2013. V předloženém řešení nebyl shledán rozpor s požadavky
předpisů platných pro oblast ochrany veřejného zdraví.
Ochrana přírody a krajiny
Bez připomínek.
Posuzování vlivů na životní prostředí
K návrhu Územního plánu Čichalov nemáme připomínky.

Bez připomínek.

Bez připomínek.
Bez připomínek.
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115698/14
10463/SÚ/14
18. 6. 2014

K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, vydal stanovisko zn. 3902/77/13 ze dne 11. 11. 2013 s tím, že nemá
z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení
vlivů Územního plánu Čichalov na životní prostředí, ani na zpracování
variantního řešení.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii
Bez připomínek.
Ochrana les. půd. fondu a stát, správa les. Hospodářství
Krajský úřad Karlovarského kraje dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona
o lesích a změně a doplnění některých zákonů, v platném znění uplatňuje
stanovisko k územní dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje rekreační
a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Předložená dokumentace Návrhu Územního plánu Čichalov s výše uvedeným
umisťováním staveb nepočítá. Bez připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, k návrhu Územního plánu Čichalov.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad") jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF") dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve mění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o ochraně ZPF") posoudil předložený návrh
Územního plánu Čichalov (dále jen „ŮP Čichalov") podle zákona o ochraně
ZPF a s ohledem na postup k zajištění ochrany ZPF při zpracování a
projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP Č.
13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF (dále jen
„vyhláška"), a z metodického pokynu MŽP CR W odboru lesa a půdy ze dne 1.
10. 1996, č.j. OOLP/1067/96.
Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu ÚP Čichalov (zpracovatel: Ing.
arch. Vladimír Bredler, 12/2013) zveřejněné na internetových stránkách

Bez připomínek.
Bez připomínek.
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Magistrátu města Karlovy Vary,
z údajů katastru nemovitostí a z výsledků místního šetření.
Zábor zemědělské půdy navrhovaný UP Čichalov byl projednán, ve smyslu Cl.
II bodu (2) metodického pokynu, s orgánem ochrany ZPF nižšího stupně —
Magistrátem města Karlovy Vary, odborem životního prostředí. K názoru tohoto
orgánu bylo při posuzování návrhu UP Čichalov krajským úřadem přihlédnuto.
V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF, uplatňuje
krajský úřad k návrhu UP Čichalov podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF
následující stanovisko:
1. V grafické části návrhu ÚP Čichalov je zakreslena hranice zastavěného
území k 30. 11. 2013. Krajský úřad s návrhem na vymezení hranice
zastavěného území nesouhlasí a požaduje navržený průběh této hranice
prověřit a upravit, případně žádá odůvodnit, na jakém základě byla tato hranice
stanovena. Odůvodnění tohoto požadavku — viz. bod 6. tohoto stanoviska
(Připomínky a požadavky).
2. V návrhu ÚP Čichalov je celkově navrhován zábor 4,8700 ha
půdy, z
toho 0,8077 ha tvoří vyhodnocený zábor ZPF.
Pro jednotlivá funkční využití je navrhován rozvoj včetně ploch přestaveb a
zábor ZPF v následujícím rozsahu:
Z
toho
Celkem
plocha
Funkční využití
vyhodnocený
(ha)
zábor ZPF
Plochy bydlení
1,7464
- (ha)
Plochy rekreace

-

-

Plochy občanského
vybavení

-

-

-

-

-

-

Plochy
veřejných
prostranství
Plochy
výroby a
skladování
Plochy dopravy

0,9942

Vymezená hranice zastavěného území
bude prověřena, popřípadě upravena.
Vymezení
hranic
bude
řádně
odůvodněno.

0,8077
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Plochy zeleně

2,1019

Plochy
technické
infrastruktury

0,0275

-

Celkem

4,8700

0,8077

3. Lokality bydlení v zastavěném území a dále lokality v zastavěném území s
výměrou záboru zemědělské půdy do
2 000 m2, které se, dle společného metodického doporučení MMR a MŽP, z
hlediska záboru ZPF nevyhodnocují, nejsou předmětem posouzení z hlediska
ochrany ZPF. Jedná se o lokality P2 v k. ú. Čichalov, P10 v k. ú. Štoutov, P4 v
k. u. Kovářov u Žlutic a P6 a P9 v k. ú. Mokrá u Chyší.
4. Lokality P1 a P8 v k.ú. Čichalov, P3 v k. ú. Štoutov, Z3 v k.ú. Kovářov u
Žlutic a P5 a P7 v k. ú. Mokrá u Chyší jsou v návrhu řešeny zcela bez nároku
na zábor zemědělské půdy, a proto nejsou předmětem posouzení z hlediska
ochrany ZPF.
5. K ostatním rozvojovým lokalitám na pozemcích ZPF řešeným v návrhu UP
Čichalov zaujímá krajský úřad následující stanovisko.
Plochy dopravy
Lokalita č. Z1 — přeložka stávající silnice 111/1948 severně od sídla
Čichalov je navrhován zábor 0,7729 ha zemědělské půdy zařazené do III. a V.
třídy ochrany
Navržené řešení této komunikací nebylo v předloženém návrhu ÚP Čichalov
zdůvodněno ve smyslu ust. § 4 a § 5 zákona o ochraně ZPF. Nebylo
prokázáno, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější a nebyly ani vyhodnoceny
předpokládané důsledky navrženého řešení na ZPF ve srovnání s jiným
možným řešením. Trasa, tak jak je navržena, protíná zemědělsky
obhospodařované pozemky způsobem, který narušuje organizaci ZPF a ztěžuje
zemědělské obhospodařování. S výše uvedenou lokalitou krajský úřad nemůže
souhlasit do doby prokázání, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a

Navrhovaný zábor ZPF bude řádně
odůvodněn.
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ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
Lokalita č. Z2 — vybudování kruhové křižovatky na silnicích 111/1947 a
111/1948 severně od sídla Kovářov
Je navrhován zábor 0,0348 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany
S navrhovaným záborem krajský úřad souhlasí. Je navrhován zábor půd s
nejnižší produkční schopností. Rozsah záboru je zanedbatelný.
6. Připomínky a požadavky:
 Krajský úřad má výhrady k vyznačenému koridoru RI — koridoru územní
rezervy pro vedení trasy rychlostní komunikace R6. Pro rychlostní komunikaci
R6 bylo již provedeno odnětí ze ZPF v jiné trase, než je uvedeno v
dokumentaci návrhu ÚP Čichalov. Krajský úřad požaduje prověřit trasu tohoto
koridoru.
 Krajský úřad má výhrady k navržené hranici zastavěného území ke dni 30.
11. 2013. Jako zastavěné území jsou nyní v návrhu územního plánu označeny i
plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zemědělská půda a u
kterých krajský úřad neshledal žádný z důvodů pro vymezení zastavěného
území dle § 58 odst. 2 stavebního zákona. Jedná se o pozemky: - 292/2, 292/3,
292/4 (vše TTP) v k. ú. Čichalov
- 505/1, 505/2, 504/1, 504/2 (vše zahrada) v k. ú. Štoutov
Krajský úřad požaduje návrh hranice zastavěného území prověřit a upravit,
případně žádá odůvodnit, na jakém základě byla hranice takto stanovena.
Upozornění: Toto stanovisko se týká pouze lokalit taxativně vyjmenovaných v
dokumentaci návrhu UP Čichalov odsouhlasených tímto stanoviskem. V
případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na
pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrženého řešení na ZPF a znovu požádat krajský úřad o doplnění či změnu
stanoviska.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Hornictví a geologie
V k.ú. Mokrá u Chyše se nachází dobývací prostor Mokrá I pro výhradní ložisko
stavebního kamene Mokrá u Chyší.

Bude prověřeno
územní rezervy.

vyznačení

koridoru

Vymezená hranice zastavěného území
bude prověřena, popřípadě upravena.
Vymezení
hranic
bude
řádně
odůvodněno.

Dobývací prostor je v návrhu ÚPD
Vymezen.
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8.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor památkové
péče
13015/SÚ/14
25. 9. 2014

20/1987 o státní
památkové péči

Odpadové hospodářství
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a
regulačním plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životní prostředí.
Ochrana ovzduší
Bez připomínek.
Vodní hospodářství
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není
z hlediska svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k
uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a
pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě
územního plánu obce Čichalov Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního
plánování a stavební úřad.
1) Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče ( dále jen „správní
orgán"), jako dotčený orgán státní správy na úseku státní památkové péče
příslušný dle ust. § 29, odst. 2, písm. c), zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči")., k
uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém
je nemovitá kulturní památka (areál kostela Všech Svatých Čichalov, k.ú.
Štoutov, ÚSKP r.č. 30073/ 4-777) a ve vztahu k tomuto území uplatňuje
stanovisko k vymezení zastavěného území.
2) Tímto Vám sdělujeme stanovisko dotčeného orgánu k návrhu Územního
plánu Čichalov. Z historického hlediska je žádoucí, aby byla obnovena cesta,
která vychází od hřbitova SZ směrem, a od jejího přerušení tělesem rychlostní
silnice je žádoucí, aby byla vedena západním směrem a napojena na původní
silnici spojující Čichalov se silnicí R6. Od hřbitova kolem kostela JZ směrem by
měla být obnovena také cesta, která vede k Čichalovu. Dále je problematickým
bodem absence historické cesty, která spojuje rozcestí u Čichalova s
Verušičkami ve směru sever — jih a absence odbočky ke hřbitovu. Pokud

Stanovisko
vyžádáno.

příslušného

DO

bylo

DO

bylo

Bez připomínek.
Stanovisko
vyžádáno.

příslušného

V územním plánu jsou řešeny páteřní
komunikace, ostatní jsou součástí funkčních
ploch.
I v nezastavitelném území je možné
realizovat veřejnou dopravní infrastrukturu,
pokud je to účelné a územně plánovací
dokumentace je výslovně nevylučuje (§18
odst.5 SZ). I zde však platí, že tyto cesty se
ve funkčních plochách nevyznačují.
Pro obsluhu území hřbitova není nutné
zřizovat požadované množství cest. Máme
za to, že zde postačí jedna plnohodnotná
polní cesta.
Příkladně: navrhované obnovení cest ve
směru na Verušičky je nerealizovatelné
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nebudou obnoveny tyto historické a velmi důležité cesty, z hlediska obslužnosti
území, dojde k „odříznutí" hřbitova, který stále veřejnosti slouží. Zrušením výše
uvedených cest dojde k potlačení prvků, které tuto krajinu dotváří.
Z historického hlediska je žádoucí, aby byla obnovena cesta, která vychází od
hřbitova SZ směrem, a od jejího přerušení tělesem rychlostní silnice je žádoucí,
aby byla vedena západním směrem a napojena na původní silnici spojující
Čichalov se silnicí R6. Od hřbitova kolem kostela JZ směrem by měla být
obnovena také cesta, která vede k Čichalovu. Dále je problematickým bodem
absence historické cesty, která spojuje rozcestí u Čichalova s Verušičkami ve
směru sever — jih a absence odbočky ke hřbitovu. Pokud nebudou obnoveny
tyto historické a velmi důležité cesty, z hlediska obslužnosti území, dojde k
„odříznutí" hřbitova, který stále veřejnosti slouží.
9.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor životního
prostředí
10318/SÚ/14
4. 8. 2014

z. č . 114/1992 o
ochraně přírody a
krajiny

z. č. 334/1992 o
ochraně
zemědělského
půdního fondu

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 19. 6.
2014 návrh Územního plánu Čichalov. K předmětné věci Vám v rozsahu
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn,
zákona č.33411992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve
znění pozdějších změn, zákona č.28911995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme
následující:
Nesouhlasíme s vymezením zastavěného území v k.ú. Čichalov a Štoutov.
Požadujeme prověřit zařazení pozemků s ochranou zemědělského půdního
fondu do zastavěného území např. p.p.č. 1/3, 292/2, 292/3 a 292/4 v k.ú
Čichalov a 262/2, 504/1, 504/2, 505/1, 505/2 a 505/3 v k.ú. Štoutov. P.p.č.
504/1, 504/2, 505/1, 505/2 a 505/3 v k.ú. Štoutov jsou zařazeny do H. třídy
ochrany. Tyto půdy mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Zdejší orgán ochrany ZPF však není příslušným orgánem k uplatnění
stanoviska k návrhu Územního plánu Čichalov. Dle ustanovení § 17a písm. a)
zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je příslušným

z důvodu existence dálnice D6 a návrhu
nové trasy D6, která tuto navrhovanou cestu
přetíná. Nebyla by zde zaručena bezpečnost
při přechodu D6
V současné době probíhá v k.ú. Čichalov a
k.ú. Štoutov komplexní pozemková úprava
v rámci navrhované trasy dálnice D6. Úprava
mimo jiné zahrnuje návrh dvou polních cest
ke hřbitovnímu kostelu Všech Svatých v k.ú.
Štoutov.
Při pořizování územního plánu budou změny
konzultovány s dotčenými orgány, v tomto
případě se Státním pozemkovým úřadem.

Vymezená hranice zastavěného území
bude prověřena, popřípadě upravena.
Vymezení
hranic
bude
řádně
odůvodněno.
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10.

Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem,
odbor územní správy
majetku Praha
8906/SÚ/14
1. 7. 2014

z. č. 222/1999 o
zajišťování obrany
České republiky
z. č. 219/2000
z. č. 183/2006 o
územním plánování a
stavebním řádu

orgánem Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství.
Česká republika — Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s
nemovitým majetkem Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání
návrhu územního plánu Čichalov.
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě
ustanovení § 6, odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů.
Česká republika — Ministerstvo obrany ČR, jejíž jménem jedná Ing. Aleš
KUDRLIČKA -ředitel odboru územní správy majetku Praha Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2,
zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 175 odst.1, zákona
č.183/2006 Sb,. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011,
částka 16
souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu Čichalov".
Vzhledem k tomu, že AHNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem
funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování
obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené UPD připomínek.

Bez připomínek.
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§ 52 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU ČICHALOV

č.

dotčený orgán,
sousední obec
vyjádření ze dne
doručeno
Spis. zn./ č.j.

1.

MINISTERSTVI
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Č. j.: MZP/2019/530/1200
Sp. zn.:
ZN/MZP/2019/530/363
dne 30.8.2019

2.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO
KRAJE
odbor životního prostředí a
zemědělství

- vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

právní předpis

§ 15 odst. 1 a 2
horního zákona č.
44/1988,
§ 13 odst. 1 a 3 z. č.
62/1988 o
geologických pracích

z.č. 114/1992 Sb.,

§ 22 písm. b) a e)

stanovisko

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 30. 8.
2019 od Magistrátu města Karlovy Vary (v souladu s § 52 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) oznámení o veřejném
projednání návrhu Územního plánu Čichalov se žádostí o stanovisko. Zákonné
zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z
požadavků § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15
odst. 2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k
ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o
geologických pracích. Oprávněnost
těchto požadavků a povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD
řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst.
1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o geologických
pracích.
K výše uvedenému návrhu zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na
výskyt výhradního ložiska:
Mokrá u Chyší č. 3020400 a dobývacího prostoru: Mokrá I č. 70498 (viz.
www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – údaje o území).

vyhodnocení

ÚP Čichalov respektuje uvedené výhradní
ložisko a dobývací prostor.

Ochrana přírody a krajiny
Bez připomínek.

Bez připomínek

Posuzování vlivů na životní prostředí
K veřejnému projednání návrhu Územního plánu Čichalov nemáme

Bez připomínek
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Spis.zn. KK/4229/ZZ/19 //
KK-65219/19
dne 23.09.2019

z. č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na
životní prostředí

Zákon č. 224/2015 Sb

§ 48a odst. 2 písm. a)
zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a
doplnění některých
zákonů (lesní zákon)
§ 13 odst. (1) zákona
ČNR č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „zákon
ochraně ZPF“)

připomínky.
K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
vydal stanovisko zn. 3902/ZZ/13 ze dne 11. 11. 2013 s tím, že nemá z hlediska
posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů
Územního plánu Čichalov na životní prostředí, ani na zpracování variantního
řešení.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
Bez připomínek.
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství
Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č. j.
2037/ZZ/14 ze dne 07.08.2014.

Bez připomínek

Bez připomínek

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. et Ing. Benešová/204)
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu
Územního plánu Čichalov pro veřejné projednání
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“) obdržel od Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního
plánování a stavebního úřadu pod č.j. 10999/SÚ/19 Oznámení o zahájení řízení o
Územním plánu Čichalov (dále jen „ÚP Čichalov“). Krajský úřad, jako orgán státní
správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný
dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) návrh ÚP Čichalov pro
veřejné projednání posoudil podle zákona o ochraně ZPF a s ohledem na postup
k zajištění ochrany ZPF při zpracování územně plánovací dokumentace
vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany ZPF (dále jen „vyhláška“). Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných
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souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a půdy MŽP ze dne 01.10.1996
č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona (dále jen „metodický pokyn“), Metodickému doporučení z července 2011 k
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond v územním plánu“ ve věstníku MŽP č. 8-9/září 2011.
Posouzení vycházelo z návrhu ÚP Čichalov (projektant: Ing. arch. A. Kasková,
datum: červenec 2019) a údajů katastru nemovitostí. Dále posouzení vycházelo
ze stanoviska krajského úřadu pod č. j. 2037/ZZ/14 ze dne 07.08.2014. V souladu
s ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF, uplatňuje krajský úřad k
návrhu ÚP Čichalov pro veřejné projednání, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně
ZPF, následující stanovisko.
1. V návrhu ÚP Čichalov byla aktualizována hranice zastavěného území ke dni
15.07.2019. Krajský úřad s vymezením hranice zastavěného území nesouhlasil ve
svém stanovisku pod č.j. 2037/ZZ/14 ze dne 07.08.2014 a požadoval hranici
zastavěného území prověřit a odůvodnit. Nyní je v dokumentaci návrhu ÚP
Čichalov uvedeno, že hranice zastavěného území byla prověřena dle stanovisek
dotčených orgánů a ve vazbě na historický intravilán.
Krajský úřad s vymezením hranice zastavěného území ke dni 15.07.2019
souhlasí.
2. K jednotlivým lokalitám záboru ZPF:
Lokalita č. 1 – plocha občanského vybavení
Je zde navrhován zábor 0,74 ha zemědělské půdy zařazené do II. a V. třídy
ochrany. Jedná se o legalizaci a rozšíření stávajícího hřiště na západním okraji
obce, které nebylo zkolaudováno. Hranice zastavěného území bylo zachována
pouze pro stavbu sociálního zařízení na hřišti. Tato lokalita významně přispěje ke
zvýšení možnosti pobytové každodenní rekreace a sportu pro obyvatele obce.
Lokalitu nelze umístit jinam, neboť představuje více jak z poloviny zábor ZPF, na
kterém jsou již zbudované stavby sociálního zařízení. Krajský úřad s vymezením
lokality souhlasí. Lokalita je navržena v souladu se zásadami plošné ochrany
ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF.
Lokalita č. 3 – plocha dopravní infrastruktury
Je zde navrhován zábor 10,2 ha zemědělské půdy zařazené do II, III., IV. a V.

Vymezení hranic zastavěného území –
souhlasné stanovisko

Bez připomínek

Bez připomínek
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třídy ochrany.
Jedná se o lokalitu dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu dle Politiky
územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“) a dle aktualizace č.1
Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ A1 ZÚR KK“) jako
veřejně prospěšné stavby dálnice D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov).
Zároveň lokalita zohledňuje upřesnění trasy D6 na území obce. Záboru kvalitní
zemědělské půdy se nelze vyhnout. Krajský úřad nemá k vymezení lokality žádné
připomínky.
Lokalita č. 4 – plocha dopravní infrastruktury
Je zde navrhován zábor 1,0 ha zemědělské půdy zařazené do III., IV. a V. třídy
ochrany. Jedná se o lokalitu dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu. Lokalita je
nezbytnou součástí dálnice D6, neboť řeší částečnou přeložku silnice III/1948 a
přemostění nové dálnice D6. Krajský úřad s vymezením lokality souhlasí. Lokalita
je vymezena v souladu se zásadami plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1
písm. b) a c) zákona o ochraně ZPF.
Upozornění: Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle
části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. V případě změny rozsahu
záboru zemědělské půdy (rozšíření na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a znovu
požádat krajský úřad o doplnění stanoviska.
Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová/720)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k
územním a regulačním plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto
případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297)
Bez připomínek.

§ 79 odst. (1) písm. k)

Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293)
Vodoprávním úřadem příslušným k vyjádření k oznámení o zahájení řízení o
Územním plánu Čichalov je v souladu s ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Bez připomínek

Stanovisko DO – MMKV bylo vyžádáno – DO se
ve věci nevyjádřil

Bez připomínek

Stanovisko DO – MMKV bylo vyžádáno – DO se
ve věci nevyjádřil
Lokality Václavský mlýn a Matoušův mlýn jsou
stávající historické a jsou stabilizované, tudíž se v
nich nepředpokládá významný rozvoj. V ÚP jsou
hranice záplavového území stanoveny.
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zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně
některých dalších
zákonů v platném znění
§ 107 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých
zákonů (vodní zákon)

3.

Ministerstvo vnitra ČR
odbor správy majetku
Č. j.
MV-122022-4/OSM-2019
dne 8. října 2019

4.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Spis.zn. KK/2680/DS/19
dne 09.10. 2019

§ 40 odst. 3 písm. f)
zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních
komunikacích, ve
znění pozdějších
předpisů

6.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO

§ 40 odst. 3 písm. f)
zákona č. 13/1997

Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad.
Vzhledem k výše uvedenému proto pouze upozorňujeme na skutečnost, že dvě
z řešených lokalit, konkrétně lokalita Václavský Mlýn (uvedené využití plochy BV –
bydlení venkovské) a lokalita Matoušův Mlýn (uvedené využití plochy SV –
smíšené obytné venkovské), se částečně nacházejí ve stanoveném záplavovém
území a v aktivní zóně záplavového území vodního toku Velká Trasovka.
Omezení využití území v aktivní zóně záplavového území je dáno ust. § 67
vodního zákona.
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě
Územního plánu Čichalov nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve
smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona.
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR,
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34.
Stanovisko k Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Čichalov
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
obdržel dne 30.08.2019 Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Čichalov
dle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
K zaslanému územnímu plánu odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Karlovarského kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III.
třídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, žádá o prodloužení lhůty k
vyjádření a to z důvodu nutného projednání s majetkovým správcem silnic II. a III.
tříd, Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o. Po předběžném
projednání bylo zjištěno několik nesrovnalostí v projednávaném územním plánu,
na základě uvedeného tedy žádáme o prodloužení lhůty do 18.10.2019.
Stanovisko k Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Čichalov
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,

Bez připomínek

Nesprávně označené silnice budou v textové
části opraveny dle stanoviska DO.
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7.

KRAJE
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Spis.zn. KK/2753/DS/19
dne 11.10.2019

Sb., o pozemních
komunikacích, ve
znění pozdějších
předpisů

Sekce nakládání majetkem
MINISTERSTVA OBRANY
odbor ochrany územních
zájmů
Č.j.
111040/2019-1150-OÚZ-P
HA
dne 9.10.2019

ustanovení §7, odst. 2,
zákona č.219/2000
Sb., o majetku České
republiky a jejím
vystupování v
právních vztazích, ve
znění pozdějších
předpisů

obdržel dne 30.08.2019 Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Čichalov
dle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje,
jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, dle ustanovení § 40
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, upozorňuje na několika místech v textu je nesprávně
označena silnice II/194 a III/1948 (uváděno III/194 a /1948).
Návrh územního plánu předpokládá přestavbu křižovatky silnic III/1947 a III/1948
na okružní křižovatku. Vzhledem ke skutečnosti, že se tato křižovatka nachází v
extravilánu bez veřejného osvětlení, vzhledem k intenzitám dopravy a s ohledem
na tvar křížení uvedených silnic, po projednání s Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje, p. o. nedoporučujeme návrh okružní křižovatky a
preferujeme zachování stykové průsečné křižovatky s potřebnými stavebními
úpravami.
Dále jsme prověřili připravovaný obchvat Veselova na silnici II/205 a tato stavba
nezasahuje na území obce Čichalov a bude na D6 napojena až u obce Knínice –
takže v Územním plánu Čichalov je to v pořádku.
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Praha Vám sděluje, že
obdržela žádost o projednání návrhu Územního plánu Čichalov.
Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený
dokument a ve smyslu ustanovení §7, odst. 2, zákona č.219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, na základě ustanovení §6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů(dále jen
„zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v §175 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem
ministra obrany č.39/2011 –Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech
územního plánování a stavebního řádu, v platném znění,ve smyslu §47 odst. 2

Okružní křižovatka je řešena jako rozvojová
plocha Z2. Tato plocha byla již řešena
v návrhu pro společné jednání a dotčené
orgány ani oprávněný investor nevznesl
k této ploše připomínku ani nesouhlasné
stanovisko.
V rámci veřejného projednání se dotčené
orgány vyjadřují pouze ke změněným částem
návrhu ÚP.
Dotčený orgán ve svém stanovisku pouze
nedoporučuje návrh okružní křižovatky,
vzhledem k náročnosti úpravy, nebude návrh
již měněn.
Vhodnost navrženého řešení bude prověřena
v následujícím řízení o umístění stavby.

Vzhledem k tomu, že §175 SZ se vztahuje
k územnímu řízení, bude uvedená podmínka
respektována v rámci následných řízení.
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stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření
obecné povahy dle stavebního zákona.
Vzhledem k tomu, že SNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního
využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti
státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je nutné dodržet ustanovení §175,
zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.

8.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ
ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad
pro Karlovarský kraj,
Pobočka Karlovy Vary
Spis. zn. SPU
413728/2019/129/Kal
dne 14.10.2019

z. č. 503/2012 Sb., o
Státním pozemkovém
úřadu a o změně
některých
souvisejících zákonů,
a podle § 19 písm. c)
zákona č. 139/2002
Sb., o poz. úpravách a
poz. úřadech a o
změně zákona č.
229/1991 Sb., o
úpravě vlastnických
vztahů k půdě a
jinému zem. majetku,
ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 149

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona o
zajišťování obrany a zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po
obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“)
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.
Ze strany Ministerstva obrany je nutno zapracovat v textové a grafické části
změny č. 2 toto území do územně plánovací dokumentace dle
dodrženíustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb., přílohu “Vyjmenované druhy
staveb”.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka
Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle z. č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a
podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon č. 139/2002 Sb.") a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil upravený
návrh Územního plánu Čichalov.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č. 139/2002
Sb. vydává Státní pozemkový úřad ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto
stanovisko:
Státní pozemkový úřad s upraveným návrhem Územního plánu Čichalov souhlasí
za podmínek:

Požadavek bude respektován

1. Pro případné zahájení komplexních pozemkových úprav a jejich realizaci v
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odst. 1 a 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní
řád,

9.

MINISTERSTVO

§ 15 odst. 2 zákona č.

dalším období a především pro bezproblémovou možnost doplnění polní
cestní sítě v rámci návrhu společných zařízení požadujeme, aby účelové
komunikace (vymezené v § 2 odst. 2 písm. d) a § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebyly v územním
plánu stanoveny jako plochy dopravní infrastruktury v souladu s § 9 odst. 1, 2
a 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných podmínkách na využití území.
2. V případě, že se Územní plán Čichalov bude zpracovávat v období
zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Čichalov (dále jen "KoPÚ"), požadujeme při svých činnostech
koordinaci zpracovatele územního plánu a zpracovatele KoPÚ.
3. Respektování rychlostní komunikace D6 při navrhování optimální dopravní
infrastruktury v ÚP.
Odůvodnění:
V katastrálním území Čichalov byly dne 4.4.2017 zahájeny komplexní pozemkové
úpravy na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR z důvodu řešení rychlostní
silnice D6.
Zpracovatelem návrhu KoPÚ je na základě výběrového řízení sdružení : GROMA
PLAN s.r.o., IČO 25233025 a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323,
obě organizace sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň. Kontaktní pracovník:
pí Tereza Olbrichtová tel. 739 533 804.
V současné době je zpracování návrhu KoPÚ ve fázi zpracovávání přípravných
geodetických prací. Důležitou etapou KoPÚ je zpracování plánu společných
zařízení, která se bude zpracovávat v r. 2020 - 2021.
Návrh dopravní infrastruktury v ÚP má vliv na řešení přístupu k zemědělským
pozemkům a na návrh cestní sítě (polních cest) v plánu společných zařízení
zpracovaném v rámci KoPÚ.
4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, oddělení správy majetku,
který je příslušný hospodařit s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky
zapsanými na LV 10002, dle zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění, nemá k
návrhu Územního plánu Čichalov žádné připomínky a podněty.
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a

ÚP Čichalov svým řízením o vydání ÚP
Čichalov je již v závěrečné fázi svého
pořizování, nelze tak korektně zajistit
koordinaci uvedených činností.
ÚP Čichalov svým řízením o vydání ÚP
Čichalov je již v závěrečné fázi svého
pořizování. V Územním plánu je dálnice
druhé třídy D6 řešena podle posledních
dostupných podkladů.

Bez připomínek
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PRŮMYSLU A OBCHODU
Č.j. MPO 68433/2019
Ze dne 4.11.2019
Stanovisko uplatněno po
termínu (8.10.2019)

44/1988 Sb., o
ochraně a využití
nerostného bohatství
(horní zákon), ve
znění pozdějších
předpisů

využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
S projednaným návrhem územního plánu Čichalov souhlasíme.
Odůvodnění
Návrh územního plánu podle ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona
respektuje výhradní ložisko Mokrá u Chyší (stavební kámen) a vymezuje plochy
těžby nerostů v rozsahu stanoveného dobývacího prostoru Mokrá I.

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů (§ 53 z. č. 183/2006 Sb. „stavební zákon“) – opakované veřejné projednání Územního plánu Čichalov

č.
1.

dotčený orgán,
sousední obec,
Spis. zn./ č.j. /ze dne/
doručeno dne
Hasičský záchranný
sbor Karlovarského
kraje
Zn: HSKV-832-2/2021PCNP
22. 4. 2021
Doručeno: 26. 4. 2021

připomínky, námitky, stanovisko

vyhodnocení

Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 52 a § 53 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil předložený návrh Územního plánu Čichalov, zpracovaný ing. arch. A. Kaskovou,
v září 2020, spis. zn. SÚ/15785/12/Spr, č.j. 4740/SÚ/21, a k výše uvedené dokumentaci
vydává
souhlasné stanovisko
Bez připomínek
HZS Karlovarského kraje posouzením návrhu Územního plánu Čichalov dospěl k závěru, že
předložená územně plánovací dokumentace splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Odůvodnění:
HZS Karlovarského kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
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2.

Obvodní báňský úřad
Pro území kraje
Karlovarského
Zn.:SBS/17915/OBÚ-08
6. 5. 2021
Doručeno: 7. 5. 2021

Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 20 –
Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce
Stanovisko k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Čichalov
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 20. 4. 2021 Vaše oznámení o
konání výše uvedeného jednání dne 26. 5. 2021. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon"), uplatňují
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady
stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného
bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných
a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí
České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení,
která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, jako dotčený orgán dle ustanovení § 15
odst. 2 horního zákona, tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"),
souhlasné stanovisko
k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Čichalov
dle § 52 a § 53 stavebního zákona.

3.

Magistrát města
Karlovy Vary, odbor
životního prostředí
Zn.: 2282/OŽP/21
19. 5. 2021
Doručeno: 20. 5. 2021

Bez připomínek

ODŮVODNĚNÍ
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený
návrh Územního plánu Čichalov ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona z hlediska
ochrany a využití nerostného bohatství. Změny navržené po veřejném projednání v r. 2019 leží
mimo ložiska nerostů. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.
Vyjádření k posouzenému a upravenému návrhu Územního plánu Čichalov
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 20.4.2021 oznámení o
opakovaném veřejném projednání posouzeného a upraveného návrhu Územního plánu
Čichalov. K předmětné věci Vám v rozsahu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších změn, zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
(ZPF), ve znění pozdějších změn, zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme následující:
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Vyjádření z hlediska ochrany ZPF
bez připomínek
Zdejší orgán ochrany ZPF však není příslušným orgánem k uplatnění stanoviska k návrhu
Územního plánu Čichalov. Dle ustanovení § 17a písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství.

Bez připomínek

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny
bez připomínek

4.

Státní pozemkový
úřad
Zn.: SPU
187838/2021/129/Kal
25. 5. 2021
Doručeno: 31. 5. 2021

Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
bez připomínek
Stanovisko
k návrhu územního plánu Čichalov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy
Vary (dále jen "pozemkový úřad"), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a
podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 139/2002 Sb.") a v
souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil v opakovaném veřejném projednání návrh Územního plánu Čichalov.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č. 139/2002 Sb. vydává
Státní pozemkový úřad ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: Státní pozemkový úřad v
opakovaném veřejném projednání s návrhem Územního plánu Čichalov souhlasí.
Odůvodnění: v katastrálním území Čichalov byly dne 4.4.2017 zahájeny komplexní pozemkové
úpravy na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR z důvodu řešeni rychlostní silnice D6.
Zpracovatelem návrhu KoPŮ je na základě výběrového řízení sdružení: GROMA PLAN s.r.o.,
IČO 25233025 a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323, obě organizace sídlem
Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň. Kontaktní pracovník: pí Tereza Oubruchtiová tel. 739 533 804.
V současné době je zpracování návrhu KoPÚ ve fázi přípravy úvodního jednání a zjišťování
průběhu hranic obvodu komplexních pozemkových úprav.
Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl z titulu vlastníka
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) doporučuje vyznačit v
koordinačním výkresu ŮP Čichalov linie staveb vodních děl — hlavní odvodňovati zařízeni

Bez připomínek

Údaje o území nebyly poskytnuty podle
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu
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(HOZ) v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státnímu pozemkovému úřadu. Jedná se o
otevřené a trubní odvodňovací kanály. Z důvodu vyznačení do výkresu infrastruktury přikládám
situace s vyznačením tras jednotlivých HOZ. Otevřené kanály jsou vyznačeny tmavě červenými
liniemi. Trubní kanály jsou vyznačeny modrými liniemi. Dle nám dostupných podkladů se v
zájmových katastrálních území nachází také podrobné odvodňovací zařízení (POZ) - drenážní
síť, která je příslušenstvím pozemků. Údaje o existenci POZ na jednotlivých pozemcích jsou k
dispozici
ke
stažení
na
Portálu
farmáře
(htto://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také
zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv —
detail/Meliorace.
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubních úseků HOZ
nezastavěný manipulační pruh o šířce 4 m od osy potrubí na obě strany, u otevřených úseků
HOZ nezastavěný manipulační pruh o šířce 3,5 m na obou stranách (měřeno od vrchní hrany).
Do HOZ nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb
okolo otevřené HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti 1m od vrchní
hrany.

evidence územně plánovací činnosti, proto
nemohly být vyznačeny v koordinačním
výkresu.

Bez připomínek

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, oddělení správy
majetku, který je příslušný hospodařit s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky zapsanými
na LV 10002, dle zákona Č. 503/2012 Sb., v platném znění, nemá k návrhu Územního plánu
Čichalov, žádné podněty a připomínky.

5.

Krajský úřad
Karlovarského kraje
Odbor dopravy a
silničního hospodářství
Zn.:KK/983/DS/21
27. 5. 2021
Doručeno: 27. 5. 2021

S pozdravem
Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Vyjádření k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Čichalov
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne
20.04.2021 oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Čichalov ve
smyslu ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán
ve věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k opakovanému veřejnému
projednání návrhu Územního plánu Čichalov připomínky.

Bez připomínek

Mgr. Vladimír Malý
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6.

Krajský úřad
Karlovarského kraje,
odbor životního
prostředí a
zemědělství
Zn.:KK/1663/ZZ/21 //
KK-38213/21
24. 5. 2021
Doručeno: 24. 5. 2021

ČICHALOV – opakované veřejné projednání návrhu územního plánu - stanovisko
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne
20.04.2021 Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Čichalov a
k tomuto vydává následující stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny
Bez připomínek.
Posuzování vlivů na životní prostředí
K návrhu Územního plánu Čichalov pro opakované veřejné projednání nemáme
připomínky. K návrhu zadání Územního plánu Čichalov Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydal stanovisko
zn. 3902/ZZ/13 ze dne 11.11.2013 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Čichalov na životní prostředí,
ani na zpracování variantního řešení. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti, jelikož k
částem řešení, které byly změněny, nemáme připomínky.

Bez připomínek

Bez připomínek

Bez připomínek

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
Bez připomínek.
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství
Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č. j. 2037/ZZ/14 ze dne 07.08.2014,
respektive č. j. KK/4229/ZZ/19 ze dne 23.09.2019.

Ochrana zemědělského půdního fondu
Stanovisko k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Čichalov Krajský
úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
obdržel od Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu pod
č.j. 4740/SÚ/21 ze dne 19. 4. 2021 Veřejnou vyhlášku o opakovaném veřejném projednání
posouzeného a upraveného návrhu Územního plánu Čichalov (dále jen „ÚP Čichalov“).
Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1
písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších

Bez připomínek

Ke stanovisku KÚ ZPF byla zaslána
žádost o přehodnocení stanoviska.
KÚ ZPF vydal k záboru původní plochy Z4
občanské vybavení – tělovýchovná a
sportovní zařízení OS o celkové rozloze
0,74 ha souhlasné stanovisko
KK/4229/ZZ/19 ze dne 23. 9. 2019.
Podle § 4 odst. 4 stavebního zákona
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předpisů (dále jen „zákon"), posoudil úpravu dokumentace — návrh částí řešení, které byly
změněny podle zákona. Rovněž bylo s ohledem na návrh nových ploch a pořizování územního
plánu od roku 2013 přiměřeně přihlédnuto ve vzájemných souvislostech ke stanovení postupu k
zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při pořizování a zpracování územně plánovací
dokumentace vyplývající z vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška"), k Metodickému pokynu odboru lesa a půdy
ze dne 01.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona a k Metodickému doporučení z července 2011 k „Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu" ve věstníku MŽP
Č. 8-9/září 2011.
Posouzení vycházelo z posouzeného a upraveného návrhu ÚP Čichalov (projektant: Ing. arch.
A. Kasková, datum: září 2020). Dále posouzení vycházelo ze stanoviska krajského úřadu č. j.
2037/ZZ/14 ze dne 07.08.2014, č.j. KK/4229/ZZ/19 ze dne 23.09.2019.
Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a písm. a) zákona k rozvojovým plochám (lokalitám)
na zemědělských pozemcích, uplatňuje na základě posouzení předložené posouzené a
upravené dokumentace k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny, z
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 2 zákona následující
stanovisko.
Rozsah úprav dokumentace pro opakované veřejné projednání spočívá dle veřejné vyhlášky v
níže uvedených bodech (vyznačen proloženě).
I. „Východní část rozvojové plochy Z4 občanské vybavení — tělovýchovná a sportovní zařízení
os v Čichalově je nově vymezená jako rozvojová plocha zeleň veřejná ZV a zároveň jako
veřejně prospěšná stavba VPS."
Nově navržené plochy Z4 a Z5 jsou předmětem posouzení z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu.
2. „V sídle Kovářov změna ploch smíšené rekreace SR na plochy smíšené obytné — venkovské
SV — týká se celého Kovářova" Plocha P4 bydlení v zastavěném území se dle Metodického
doporučení z července 2011 z hlediska záboru zemědělského půdního fondu v předchozím
stupni nevyhodnocovala. S ohledem na funkční využití umožňující rekreaci i bydlení v
zastavěném území není plocha P4 předmětem posouzení z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu.
3. „Zakreslení komunikace z Čichalova do Štoutova — plocha dopravní DS"
Není dotčen zemědělský půdní fond, a proto plocha dopravní DS není předmětem hodnocení z
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
4. „Rozšíření plochy P1 bydlení v rodinných domech — venkovské BV v Čichalově do části
původně vymezené jako plochy výroby a skladování — zemědělská výroba VZ "
Plocha P1 bydlení v zastavěném území se dle Metodického doporučení z července 2011 z
hlediska záboru zemědělského půdního fondu v předchozím stupni nevyhodnocovala. S
ohledem na zastavěné území, minimální zábor zemědělské půdy není předmětem posouzení z

dotčený orgán je vázán svým předchozím
stanoviskem. Navazující stanoviska mohou
dotčené orgány v téže věci uplatňovat
pouze na základě nově zjištěných
skutečností, které nemohly být uplatněny
dříve a kterými se podstatně změnily
podmínky, za kterých bylo původní
stanovisko vydáno, nebo skutečností
vyplývajících z větší podrobnosti pořízené
územně plánovací dokumentace nebo
podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon
orgánu územního plánování nebo
stavebního úřadu, jinak se k nim nepřihlíží.
Plochy Z4 a Z5 vznikly rozdělením původní
plochy Z4 občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení OS
(zábor ZPF 0,74 ha). Západní část byla
ponechána jako plocha Z4 OS, u východní
části plochy byl změněn pouze způsob
využití z OS na veřejné prostranství ZV a
plocha byla označena jako Z5, přičemž
rozloha obou zastavitelných ploch se oproti
původní ploše nezměnila. Zároveň byla na
ploše Z5 vymezena veřejně prospěšná
stavba PP1 – plocha veřejného
prostranství s parkem. Pořizovatel má za
to, že změnou způsobu využití části
původní plochy Z4 nedošlo k podstatným
změnám podmínek, za kterých bylo
vydáno původní stanovisko.
Podle § 4 odst. 2, zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, se za
nezbytný případ pro odnětí zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu
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hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
5. „Úprava textové části:
- Plocha zeleně soukromé ZS — dopinění přípustného využití o bod č. 4 — „nezbytná technická
vybavenost"
- Plocha výroby a skladování — zemědělská výroba VZ — úprava znění bodu Č. 1 přípustného
využití na „plochy pro stavby drobné a řemeslné výroby."
Bez připomínek.
Předmětem posouzení jsou:
Nová plocha 1 (Z4) — zábor cca 0,3233 ha zemědělské půdy II. (0,3036 ha), V. (0,0168 ha)
třídy ochrany, navržené využití „OS — občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení".
Nová plocha 5 (Z5) — zábor cca 0,4118 ha zemědělské půdy II. třídy ochrany, navržené využití
„ZV — veřejná prostranství — veřejná zeleň — parky".
Dle údajů obsažených v odůvodnění (str. 107) Úpravy návrhu ÚP UP původní zastavitelná
plocha Z4 (0S) zábor ZPF 0,74 ha byla rozdělena na dvě plochy: západní část ponechána i
nadále jako Z4 (OS), východní část řešená jako nová zastavitelná plocha Z5 (ZV), pro tuto
novou plochu Z5 (ZV) byla navržena VPS ozn. PPl.Tato úprava nemá vliv na navržený zábor
ZPF (Z4) — 0,32 ha ZPF, Z5 = 0,41 ha ZPF).
Dále se v odůvodnění (str. 111) uvádí, že zastavitelná plocha Z5 (ZV) je vymezena mimo
stávající stavbu pro sociální zázemí fotbalového hřiště. Na této ploše je navržen park s veřejnou
zelení na veřejném prostranství jako veřejná infrastruktura zlepšující podmínky pilíře sociální
soudržnosti v obci. Pro tuto plochu byla zároveň navržena nová VPS s možností uplatnění
předkupního práva. Zastavitelná plocha Z4 (0S) pro nové hřiště navazuje na navržený park s
veřejnou zelení.
K výše uvedenému krajský úřad uvádí. Ve stanovisku č.j. KKJ4229/ZZ/19 ze dne 23.09.2019
krajský úřad souhlasil s lokalitou č. 1 — plocha občanského vybavení se záborem 0,74 ha
zemědělské půdy zařazené do II. a V. třídy ochrany. Důvodem byla legalizace a rozšíření
stávajícího hřiště na západním okraji obce, které nebylo zkolaudováno. Hranice zastavěného
území byla zachována pouze pro stavbu sociálního zařízení na hřišti. Dále je uvedeno, že tato
lokalita významně přispěje ke zvýšení možnosti pobytové každodenní rekreace a sportu pro
obyvatele obce. Lokalitu nelze umístit jinam, neboť představuje více jak z poloviny zábor
zemědělského půdního fondu, na kterém jsou již zbudované stavby sociálního zařízení. Krajský
úřad z těchto důvodů s vymezením lokality č. 1 souhlasil.
Na základě vyhodnocení předložených podkladů je upravený návrh územního plánu Čichalov
pro opakované veřejné projednání — doplněný o novou plochu 1 (Z4), novou plochu 5 (Z5) z
hlediska zásad ochrany zemědělského půdního fondu - § 4 zákona neakceptovatelný. Krajský
úřad nesouhlasí se zařazením nové plochy 1 se záborem cca 0,3233 ha zemědělské půdy II.
(03036 ha), V (0,0168 ha) třídy ochrany, navržené využití „OS — občanské vybavení
—tělovýchovná a sportovní zařízeni", nové plochy 5 se záborem cca 0,4118 ha zemědělské

považuje neexistence jiných vhodnějších
ploch na území obce, na kterém se má
záměr realizovat, jedná-li se o záměr
přesahující území obce nebo veřejně
prospěšnou stavbu.
Obec Čichalov je spádová obec pro ostatní
sídla ve správním území obce Čichalov.
Nachází se zde základní občanská
vybavenost jako je obecní úřad, hostinec
s kulturním sálem, obchod smíšeným
zbožím. Na dotčené ploše je navržena
veřejně prospěšná stavba PP1 – plocha
veřejného prostranství s parkem, který
bude sloužit k setkávání obyvatel nejen
Čichalova, ale i občanů z přilehlých sídel
(Mokrá, Štoutov, Kovářov) při příležitosti
konání veřejných akcí jako je stavění máje,
dětský den a podobné kulturní a sportovní
počiny. Park bude přispívat ke zkvalitnění
života obyvatel a stane se pilířem
občanské soudržnosti pro celé správní
území obce Čichalov.
Vláda ČR schválila dne 4. 11. 2019
Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+,
která stanovuje hlavní cíle regionální
politiky státu v období let 2021 – 2027 a to
v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o
podpoře regionálního rozvoje. Pro výrazné
typologické regiony se specifickými
rozvojovými problémy a potřebami byly ve
vazbě na Strategii regionálního rozvoje ČR
2021+ dále definovány úžeji zaměřené
koncepční a strategické dokumenty, které
definují strategický rámec rozvoje
jednotlivých regionů. Jedním z těchto
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půdy II. třídy ochrany, navržené využití „ ZV — veřejná prostranství — veřejná zeleň — parky".
K uvedenému krajský úřad konstatuje, že případnou realizací záměru ploch 1, 5 budou dotčeny
plochy zemědělské půdy II. třídy ochrany. V souladu s ust. § 4 odst. 3 zákona lze zemědělskou
půdu, v tomto případě II. třídy ochrany, odejmout pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Dle ust. § 4
odst. 4 zákona se odstavec 3 nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné
územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke
změně jejich využití. Nezbytný případ dle § 4 zákona je potřeba odůvodnit.
Na základě posouzení předložených podkladů se na jedné straně jedná o zájem „OS —
občanské vybavení — tělovýchovná a sportovní zařízení" a veřejný zájem „ZV — veřejná
prostranství —veřejná zeleň — parky". Na straně druhé o veřejný zájem ochrany zemědělského
půdního fondu odnímat především dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona - přednostně zemědělskou
půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany, dle § 4 odst. 1 písm. d) odnímat jen
nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního
fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Z pohledu odsouhlasení vyhodnocení potřeby vymezení nové zastavitelné plochy 1 pro využití
„OS — občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení", nové zastavitelné plochy 5 pro
využití „ZV — veřejná prostranství — veřejná zeleň — parky" ve vazbě na již odsouhlasený
stejný rozsah zastavitelné plochy pouze s funkčním využitím „OS — občanské vybavení
—tělovýchovná a sportovní zařízení" (legalizace a rozšíření stávajícího hřiště), vymezené v
předchozí etapě (veřejné projednání) návrhu UP Čichalov, nelze navrhované plochy 1, 5
považovat za nezbytný případ ve smyslu zákona.
Nezbytnost odnětí zemědělské půdy pro využití „OS — občanské vybavení — tělovýchovná a
sportovní zařízení" a „ZV — veřejná prostranství — veřejná zeleň — parky" dle § 4 odst. 1 písm.
b) a d) zákona není prokázána. Dle krajského úřadu jiný veřejný zájem u záboru zemědělské
půdy II. třídy ochrany svým významem převyšující veřejný zájem ochrany zemědělského
půdního fondu není v předložených podkladech prokázán.
Stanoviska krajského úřadu čj. 2037/ZZ/14 ze dne 07.08.2014, č.j. KK14229/ZZ/19 ze dne
23.09.2019 zůstávají nadále v platnosti. Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle
části IV. zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Odpadové hospodářství
Dle ust. § 146 odst. (1) písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává stanovisko k
územním plánům a regulačním plánům z hlediska odpadového hospodářství obecní úřad obce s
rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297)
Stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění

dokumentů je i Koncepce rozvoje venkova
z r. 2019, která stanovuje 5 strategických
cílů rozvoje venkova. Tyto strategické cíle
je nutné sledovat a trvale podporovat
jednotlivé konkrétní aktivity k jejich
naplnění.
Obec Čichalov leží dle této Koncepce
rozvoje venkova v sociálně i polohově
znevýhodněném území, ve kterém je třeba
dle strategického cíle 1. Lidé usilovat o
stabilizaci obyvatel venkova. Dle
specifického cíle 1.2. Komunitní život je
proto nezbytné vytvářet podmínky pro
volnočasové vyžití obyvatel venkova,
podporovat komunitní život obyvatel obcí a
tím významně přispět k setrvání mladé
generace na venkově. Dle strategického
cíle 2. Sídla je třeba obce na venkově
vybavit dostatečnou infrastrukturou a
vybaveností zajišťující kvalitní život
obyvatel a vytvářející tak další navazující
možnosti pro hospodářský rozvoj venkova.
Dle specifického cíle 2.4. Občanská
vybavenost je třeba venkovská sídla
doplnit občanskou vybaveností, která
zajistí kvalitní život obyvatel venkova a
současně tak zlepší infrastrukturní
podmínky pro hospodářský a komunitní
život. Navržené zastavitelné plochy Z4 pro
hřiště a Z5 pro veřejné prostranství
s veřejnou zelení charakteru parku vytvoří
podmínky pro rozvoj sportovní a
volnočasové vybavenosti v obci Čichalov
s důrazem na multifunkční a otevřený
komunitní charakter zařízení. Z pohledu
potřeby obce ležící v sociálně i polohově
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší), k upravenému a posouzenému
návrhu UP Čichalov.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad"), obdržel oznámení Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města
Karlovy Vary o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu
ÚP Cichalov. Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. e) zákona o
ochraně ovzduší, prověřil provedené změny návrhu ÚP a k částem řešení, které byly od řádného
veřejného projednání změněny, uplatňuje dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší
následující stanovisko:
Krajský úřad nesouhlasí s provedeným rozšířením plochy P1 bydlení v rodinných
domech (BV) v Čichalově do části vymezené původně v návrhu jako plocha zemědělské
výroby (VZ). Část rozvojové plochy bydlení je nyní navržena v těsném sousedství stabilizované
plochy zemědělské výroby, a to bez jakýchkoli opatření ke snižování negativních vlivů
zemědělské výroby na životní podmínky v plochách bydlení. Vymezování ploch bydlení v těsné
blízkosti výrobních ploch je z hlediska ochrany ovzduší nevhodné, nebot' rušivé negativní vlivy
výrobní činnosti (zvýšená prašnost, zápach, emise znečišťujících látek,...) neumožní zajistit
podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a
každodenní relaxaci obyvatel.
Předmětnou nově navrženou část plochy bydlení P1 požaduje krajský úřad z návrhu ÚP
vypustit, případně požaduje navrhnout opatření ke snížení negativních vlivů zemědělské výroby
na bydlení — např. oddělit část plochy bydlení sousedící přímo s plochou zemědělské výroby
dostatečně širokým pásem ochranné a izolační zeleně. Dle ust. § 12 odst. 1 zákona o ochraně
ovzduší vychází krajský úřad při vydávání stanovisek k územním plánům dle § 11 odst. 2 písm.
a) zákona o ochraně ovzduší z programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Vymezení
dostatečně širokého pásu ochranné a izolační zeleně meziplochami bydlení a plochami výroby
je opatřením doporučovaným PZKO zóna Severozápad — CZO4 ke zmírnění negativních vlivů
výrobní činnosti.
Vodní hospodářství
Na úseku vodního hospodářství i nadále platí sdělení odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako vodoprávního úřadu, vydané dne 23.09.2019 pod č.
j. KK/4229/ZZ/19.

znevýhodněném území je proto třeba
vnímat obě navržené zastavitelné plochy
Z4 i Z5 jako zcela nezbytné a veřejně
prospěšné a to plně v souladu se Strategií
regionálního rozvoje ČR 2021+
rozpracované pro venkovský prostor
v Koncepci rozvoje venkova. Obě plochy
jsou navíc k navrhovanému účelu již
dlouhodobě využívány a to dle předchozí
ÚPD. Obě plochy nejsou trvale součástí
scelených ploch ZPF, neboť jsou lemovány
mezí se stromořadím.
Plochy Z4 Z5 jsou pro kvalitní život
obyvatel území obce z pohledu Koncepce
rozvoje venkova zcela nezbytné. Plochy
nelze umístit jinam, neboť navazují na již
stojící stavbu sociálního zázemí, která je
využívaná jak při sportovních tak i při
společenských akcích OÚ.
Plocha je převzata z platného územního
plánu.
V platném územním plánu je na řešeném
území vymezena plocha občanského
vybavení – sport téměř ve shodné rozloze
jako v návrhu nového ÚP. Na ploše je
vybudované fotbalové hřiště včetně kabin
pro hráče. Návrh územního plánu tuto
plochu jen mírně rozšiřuje směrem na
západ.

Ing. Regina Martincová vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Ke stanovisku KÚ ovzduší byla zaslána
žádost o přehodnocení stanoviska
s tímto odůvodněním:
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KÚ ovzduší posuzoval z hlediska ochrany
ovzduší rozšíření plochy P1 bydlení
v rodinných domech BV v Čichalově.
Oproti původnímu návrhu je plocha
rozšířena na západ. V této části sousedí se
zemědělským areálem. KÚ ovzduší
požaduje plochu z návrhu vypustit nebo
navrhnout opatření ke snížení negativních
vlivů zemědělské výroby na bydlení.
Do textové části návrhu ÚP Čichalov do
kapitoly 1c) 4 PLOCHY PŘESTAVBY bude
doplněna podmínka využití plochy P1
tohoto znění: „V rámci přípravy a realizace
stavby RD v ploše P1 je stavebník povinen
navrhnout a realizovat podél severního
okraje pás ochranné a izolační zeleně ke
zmírnění možných negativních vlivů přes
ulici sousedícího zemědělského areálu.
Pás bude osázen vertikálně zapojeným a
hloubkově členěným porostem smíšených
dřevin (se stromy a keři o různé výšce) se
zastoupením rostlinných druhů s vysokou
schopností zachycovat na svém povrchu
prachové částice. Rodinný dům na ploše
P1 bude od uliční čáry odsunut
v dostatečné vzdálenosti.“
Krajský úřad
Karlovarského kraje,
odbor životního
prostředí a
zemědělství
Zn.:KK/4617/ZZ/21 //
KK-83754/21
3. 11. 2021
Doručeno: 4. 11. 2021

ČICHALOV — projednání návrhu územního plánu — přehodnocení - stanovisko
Karlovy Vary 03.11.2021
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne
05.10.2021 Žádost o přehodnocení stanoviska k opakovanému veřejnému projednání návrhu
Územního plánu Čichalov vydává následující stanovisko:
Ochrana zemědělského půdního fondu
Stanovisko k žádosti o přehodnocení stanoviska po opakovaném veřejném projednání návrhu
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Územního plánu Čichalov Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství (dále jen „krajský úřad") obdržel od Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu
územního plánování a stavebního úřadu pod č.j. 12980/SÚ121 ze dne 04.10.2021 žádost o
přehodnocení nesouhlasného stanoviska k návrhu Územního plánu Čichalov (dále jen „UP
Čichalov") ze dne 24.05.2021 (KK11663/ZZ121, ev. č. KK-38213/21). Společně s touto žádostí
bylo krajskému úřadu doručeno doplněni odůvodnění k přehodnoceni výše uvedeného
stanoviska. Krajský úřad jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle § 13
odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), posoudil předložené odůvodnění. Rovněž bylo s
ohledem na návrh nových ploch a pořizováni územního plánu od roku 2013 přiměřeně
přihlédnuto ve vzájemných souvislostech ke stanoveni postupu k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu při pořizováni a zpracování územně plánovací dokumentace
vyplývající z vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského
půdního fondu (dále jen „vyhláška"), k Metodickému pokynu odboru lesa a půdy ze dne
01.10.1996 č. j. OOLP11067/96 k odnímáni půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona.
Posouzení vycházelo z posouzeného a upraveného návrhu UP Čichalov (projektant: Ing. arch.
A. Kasková, datum: září 2020). Dále posouzení vycházelo ze stanoviska krajského úřadu č. j.
2037/ZZ/14 ze dne 07.08.2014, č. j. KK14229/ZZ/19 ze dne 23.09.2019 a č. j. KK/1663/ZZ121
ze dne 24.05.2021 a z předloženého odůvodnění žádosti o přehodnocení posledního
zmiňovaného stanoviska.
Krajský úřad příslušný dle § 1'7a písm. a) zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na
zemědělských pozemcích, uplatňuje na základě posouzení předložené posouzené a upravené
dokumentace k částem řešení, které byly uvedeny a odůvodněny v žádosti o přehodnocení
stanoviska, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF") dle § 5 odst. 2
zákona následující stanovisko.
Krajský úřad ve svém posledním stanovisku nesouhlasil s rozdělením a vymezením již dříve
odsouhlasené zastavitelné plochy Z4 (OS - občanské vybaveni) pro kterou byl původně
navrhován zábor 0,74 ha zemědělské půdy zařazené do II. a V. třídy ochrany, na plochy Z4
(ponecháno ve funkčním využití OS - občanské vybavení) s navrhovaným záborem cca 0,3233
ha zemědělské půdy (0,3036 ha zařazené do II, třídy ochrany a 0,0168 ha zařazené do V. třídy
ochrany) a plochu Z5 navrhovanou do nového funkčního využití ZV — veřejná prostranství
—veřejná zeleň — parky s navrhovaným záborem cca 0,4118 ha zemědělské půdy zařazené o
II. tříd ochrany a to z důvodu neprokázání nezbytnosti dle § 4 odst. 1 písm. b) a d) zákona. V
rámci nově předloženého odůvodnění navrhovaného řešení se jedná o plochy, které svým
významem budou sloužit k setkávání a konání sportovních, kulturních a společenských akcí, a
to nejen pro obec Čichalov, ale i přilehlých místních částí Mokrá, Štoutov a Kovářov, a pro
občany jsou z hlediska zkvalitnění života v obci nezbytné. Dále se v odvodnění uvádí, že obec
Čichalov se nachází dle Koncepce rozvoje venkova, která je součástí Strategie regionálního
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rozvoje ČR 2021+, schválené Vládou ČR dne 4. 11. 2019, která stanovuje hlavní cíle regionální
politiky státu v období let 2021 — 2027, a to v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, v sociálně a polohově znevýhodněném území, ve kterém je třeba dle
strategického cíle I. Lidé usilovat o stabilizaci obyvatel venkova. Dle specifického cíle 1.2.
Komunitní život je proto nezbytné vytvářet podmínky pro volnočasové vyžití obyvatel venkova,
podporovat komunitní život obyvatel obcí a tím významně přispět k setrvání mladé generace na
venkově. Dle strategického cíle 2. Sídla je třeba obce na venkově vybavit dostatečnou
infrastrukturou a vybaveností zajišťující kvalitní život obyvatel a vytvářející tak další navazující
možnosti pro hospodářský rozvoj venkova. Dle specifického cíle 2.4. Občanská vybavenost je
třeba venkovská sídla doplnit občanskou vybavenosti, která zajistí kvalitní život obyvatel
venkova a současně tak zlepší infrastrukturní podmínky pro hospodářský a komunitní život.
Navržené zastavitelné plochy Z4 pro hřiště a Z5 pro veřejné prostranství s veřejnou zelení
charakteru parku vytvoří podmínky pro rozvoj sportovní a volnočasové vybavenosti v obci
Čichalov s důrazem na multifunkční a otevřený komunitní charakter zařízení. Z pohledu potřeby
obce ležící v sociálně i polohově znevýhodněném území je proto třeba vnímat obě navržené
zastavitelné plochy Z4 i Z5 jako zcela nezbytné a veřejně prospěšné, a to plně v souladu se
Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+ rozpracované pro venkovský prostor v Koncepci
rozvoje venkova. Obě plochy jsou navíc k navrhovanému účelu již dlouhodobě využívány, a to
dle předchozí územně plánovací dokumentace. Obě plochy nejsou trvale součástí scelených
ploch ZPF, nebot' jsou lemovány mezí se stromořadím. Dále se v odůvodnění vymezení ploch
Z4 a Z5 uvádí, že uvedené plochy není možné umístit jinam, nebot' již navazují na stávající
stavbu sociálního zázemí, která je využívána jak při sportovních, tak i společenských akcích
obecního úřadu. Na základě výše uvedených skutečností a doplněného odůvodnění, kdy byla
doložena nezbytnost vymezení uvedených ploch ve vztahu k poloze obce a potřeb místních
obyvatel pro stabilizaci a zkvalitnění života v obci, nemožnosti vymezení uvedených ploch v
jiných lokalitách obce, skutečnosti, že uvedené plochy jsou již dlouhodobě využívány jako
sportoviště se zázemím (sociální zařízení) ohraničeným a oddělením od okolí vzrostlou vegetací
a vlastní lokalita není zemědělsky využívána je předpokladem, že i přes skutečnost, že se jedná
o zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany byla dle krajského úřadu nezbytnost odnětí
zemědělské půdy pro využití „OS — občanské vybavení — tělovýchovná a sportovní zařízení" a
„ZV veřejná prostranství — veřejná zeleň — parky" dle i§ 4 odst. 1 písm. b) a d) zákona
dostatečně prokázána. Z výše uvedených důvodů a za předpokladu, že uvedené odůvodnění
bude součástí návrhu ÚP Čichalov, krajský úřad se zařazením ploch Z4 - OV (navrhovaný zábor
cca 0,3233 ha zemědělské půdy zařazené do II. a V. třídy ochrany) a Z5 — ZV (navrhovaný
zábor cca 0,4118 ha zemědělské půd zařazené do II. třídy ochrany) souhlasí.
Stanoviska krajského úřadu č. j. 2037/ZZ/14 ze dne 07.08.2014, č. j. KK/42291ZZ/19 ze dne
23.09.2019 a č. j. KK/1663/ZZ/21 ze dne 24.05.2021 zůstávají nadále v platnosti.
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Upozornění: Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV.
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy
(rozšíření na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF a znovu požádat krajský úřad o doplnění stanoviska.
Ochrana ovzduší
Stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší), k úpravě návrhu ÚP Čichalov.
Dne 24.5.2021 vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad"), jako orgán ochrany ovzduší dle §, 27 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně
ovzduší, pod zn. KK/1663/ZZ/21 pro opakované veřejné projednání návrhu ÚP Čichalov
stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.
Krajský úřad nesouhlasil s provedeným rozšířením plochy P1 bydlení v rodinných domech (BV)
v Čichalově do části vymezené původně v návrhu jako plocha zemědělské výroby (VZ). Část
rozvojové plochy bydlení byla nově navržena v těsném sousedství stabilizované plochy
zemědělské výroby, a to bez jakýchkoli opatření ke snižování negativních vlivů zemědělské
výroby na životní podmínky v plochách bydlení. Nesouhlas byl odůvodněn nevhodnosti
vymezení ploch bydlení v těsné blízkosti výrobních ploch z důvodu očekávaných rušivých
negativních vlivů výrobní činnosti (zejména zápach a zvýšená prašnost) neumožňujících zajistit
podmínky pro klidné bydlení a každodenní relaxaci obyvatel v kvalitním prostředí. Předmětnou
nově navrženou část plochy bydlení P1 požadoval krajský úřad z návrhu ÚP vypustit, případně
navrhnout opatření ke snížení negativních vlivů zemědělské výroby na bydlení — např. oddělit
část plochy bydlení sousedící přímo s plochou zemědělské výroby dostatečně širokým pásem
ochranné a izolační zeleně.
Nyní krajský úřad obdržel žádost pořizovatele ÚP o přehodnocení stanoviska k předmětné ploše
P 1. Pořizovatel navrhl doplnit do textové části návrhu UP Čichalov, do kapitoly 1. c) 4 PLOCHY
PŘESTAVBY podmínku využití plochy P1 následujícího znění: „Podél jejího severního kraje
bude vysázeno stromořadí ke zmírnění možných negativních vlivů přes ulici sousedícího
zemědělského areálu na své okolí. Rodinný dům na ploše P1 bude od uliční čáry odsunut v
dostatečné vzdálenosti".
Krajský úřad souhlasí s návrhem pořizovatele, že opatření ke snížení negativních vlivů výrobní
činnosti budou zapracována do textové části UP formou závazné podmínky využití plochy Pl.
Navrhované znění podmínky však požaduje, po projednání s pořizovatelem, následovně
upřesnit: „ V rámci přípravy a realizace stavby RD v ploše P1 je stavebník povinen navrhnout a
realizovat podél jejího severního okraje pás ochranné a izolační zeleně ke zmírnění možných
negativních vlivů přes ulici sousedícího zemědělského areálu. Pás bude osázen vertikálně
zapojeným a hloubkově členěným porostem smíšených dřevin (se stromy a keři o různé výšce)
se zastoupením rostlinných druhů s vysokou schopností zachycovat na svém povrchu prachové
částice. Rodinný dům na ploše P1 bude od uliční čáry odsunut v dostatečné vzdálenosti."

Souhlasné stanovisko – bez připomínek

Souhlasné stanovisko – textová část bude
doplněna dle návrhu dotčeného orgánu.
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9.

Krajský úřad, odbor
regionálního rozvoje
Zn.:KK/1012/RR/21
31. 5. 2021
Doručeno: 1. 6. 2021

Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 52 odst. 3 v
návaznosti na § 53 odst. 2 stavebního zákona — návrh Územního plánu Čichalov
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 20. 4. 2021 veřejnou
vyhlášku, kterou se oznamuje konání opakovaného veřejného projednání upraveného a
posouzeného návrhu Územního plánu Čichalov (dále jen „UP"), které proběhlo dne 26. 5. 2021.
Veřejnou vyhlášku zaslal Magistrát města Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a
stavební úřad (dále jen „pořizovatel"), který pořizuje ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon").
Záměr na pořízení ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Čichalov dne 17. 10. 2012. Doplňující
průzkumy a rozbory byly zpracovány v říjnu 2012. Zadání ÚP bylo Zastupitelstvem obce
Čichalov schváleno dne 27. 11. 2013. Návrh ÚP zpracoval Ing. arch. Vladimír Bredler,
autorizovaný architekt, v prosinci 2013. Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 10. 7.
2014. Úpravu návrhu ÚP zpracovala Ing. arch. Alexandra Kasková, autorizovaná architektka, v
červenci 2019. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP proběhlo dne 2. 10.
2019. Návrh UP byl předložen k vydání Zastupitelstvu obce Čichalov dne 3. 12. 2019.
Zastupitelstvo obce Čichalov dle § 54 odst. 3 stavebního zákona vrátilo návrh ÚP pořizovateli se
svými pokyny k úpravě a novému projednání. Upravený návrh ÚP byl dne 26. 5. 2021 projednán
na opakovaném veřejném projednání.
Úprava návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání spočívá v těchto změnách:
 východní část rozvojové plochy Z4 občanské vybavení — tělovýchovná a sportovní
zařízení OS v Čichalově je nově vymezená jako rozvojová plocha zeleň veřejná ZV a
zároveň jako veřejně prospěšná stavba VPS,
 v sídle Kovářov změna ploch smíšené rekreace SR na plochy smíšené obytné
—venkovské SV — týká se celého Kovářova,
 zakreslení komunikace z Čichalova do Štoutova — plocha dopravní DS,
 rozšíření plochy P1 bydlení v rodinných domech — venkovské BV v Čichalově do části
původně vymezené jako plocha výroby a skladování — zemědělská výroba VZ,
 úprava textové části:
o plocha zeleně soukromé ZS — doplnění přípustného využití o bod č. 4 „nezbytná

Bez připomínek

technická vybavenost",
o plocha výroby a skladování — zemědělská výroba VZ — úprava znění bodu č. 1
přípustného využití na „plochy pro stavby drobné a řemeslné výroby".
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní
orgán územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 52
odst. 3 stavebního zákona v návaznosti na § 53 odst. 2 stavebního zákona vydává k částem
řešení návrhu ÚP v rozsahu úprav pro opakované veřejné projednání stanovisko:
1/ Posouzení souladu částí řešení návrhu ÚP v rozsahu úprav pro opakované veřejné
projednání z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy:
Části řešení návrhu ÚP v rozsahu úprav pro opakované veřejné projednání nemají vazby na
území sousedních obcí. Koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy je
zajištěna.
2/ Posouzení souladu částí řešení návrhu ÚP v rozsahu úprav pro opakované veřejné
projednání s Politikou územního rozvoje české republiky, ve znění Aktualizaci č. 1, 2, 3 a 5 (dále
jen „PÚR ČR"):
Z PÚR ČR pro správní území obce Čichalov vyplývá:
 stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území,
 vymezení koridoru kapacitní silnice D6 úsek Nové Strašecí — Karlovy Vary,
 vymezení koridoru technické infrastruktury E2 pro dvojité vedení 400 kV Vernéřov —
Vítkov.
Části řešení návrhu ÚP v rozsahu úprav pro opakované veřejné projednání nejsou v rozporu s
PÚR ČR.
V textové části odůvodnění návrhu ÚP do kap. b) Vyhodnocení souladu s politikou územního
rozvoje požadujeme doplnit kompletní název politiky územního rozvoje, tj. Politika územního
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. Z věcného hlediska se řešení
Aktualizace č. 2, 3 a 5 Politiky územního rozvoje České republiky území Karlovarského kraje
netýká, půjde jen o formální úpravu názvu.

Bude opraveno

3/ Posouzení souladu částí řešení návrhu ÚP v rozsahu úprav pro opakované veřejné
projednání se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále
jen „ZÚR KK"):
Ze ZÚR KK pro správní území obce Čichalov vyplývá:
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stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
vymezení specifické oblasti nadmístního významu SOB-N2 Bochov — Žlutice,
vymezení koridoru silniční dopravy mezinárodního a republikového významu:
o D01 — D6 Olšová Vrata — hranice kraje (Bošov),
vymezení koridoru silniční dopravy nadmístního významu:
o D61 —11/194 Nová Teplice, přeložka,
vymezení koridorů zásobování pitnou vodou nadmístního významu:
o V07 — vodovod Vrbice — Bošov — SV Žlutice,
o V26 — vodovod Budov — Verušičky — Čichalov,
vymezeni koridoru zásobování elektrickou energii republikového významu:
o E04 — vedeni 400 kV, propojeni TR Vernéřov (UK) — TR Vítkov,
vymezeni ploch a koridoru USES:
o regionální biocentrum RC1131 — Matoušův mlýn
o regionální biokoridor RK.1027 — Matoušův mlýn — RK1030,
vymezeni oblasti vlastních krajin Tepelska a Toužimska (D) s vlastni krajinou Horni tok
Střely (D.2),
vymezeni veřejně prospěšných staveb:
o DO1 — D6 Olšová Vrata — hranice kraje (Bošov),
o D61 —11/194 Nová Teplice, přeložka,
o V07 — vodovod Vrbice — Bošov — SV Žlutice,
o V26 — vodovod Budov Verušičky — Čichalov,
o E04 vedeni 400 kV, propojeni TR Vernéřov (ÚK) — TR Vítkov.

Části řešení návrhu UP v rozsahu úprav pro opakované veřejné projednání nejsou v rozporu se
ZUR KK.
Připomínka uplatněná na základě 171 stavebního zákona ustanoveni o státním dozoru ye
věcech územního plánování:
UP bude dle § 20a odst. 1 stavebního zákona vyhotoven rovněž v elektronické verzi ve strojově
čitelném formátu včetně prostorových dat ye vektorové formě. Dle § 165 odst. 1 stavebního
zákona se územní plán poskytuje krajskému úřadu rovněž v elektronické verzi ye strojově
čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě. V souvislosti s tím odkazujeme na
metodickou informaci krajského úřadu „Elektronická verze ye strojově čitelném formátu a
předávání územně plánovací dokumentace, její změny, úplného znění a územní studie
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Krajskému úřadu Karlovarského kraje", která upravuje rozsah, formu a způsob předání
dokumentace krajskému úřadu.
Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem:
http://www.kr-karlovarskv.cziregion/uzern_plan/Docurnents/20 06 01 Doporuceni pro predavani
SCF na KUKK.pdf
nebo cesta na tuto stránku: www.kr-karlovarsky.cz - Rozvoj regionu a Uzemni planovani Uzemni planovani Metodicke informace, porady a semináře.
S pozdravem
Ing. arch. Jana Kavalková vedouci odboru regionálního rozvoje
10.

Ministerstvo průmyslu
a obchodu
Zn.: MPO 380679/2021
31. 5. 2021
Doručeno: 3. 6. 2021

Věc: Návrh Územního plánu Čichalov – opakované veřejné projednání
ZÁVAZNÁ ČÁST
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydáváme k předloženému návrhu následující stanovisko:
S opakovaně projednaným návrhem územního plánu Čichalov souhlasíme.

Bez připomínek

ODŮVODNĚNÍ
Návrh územního plánu respektuje podle ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona výhradní
ložisko stavebního kamene Mokrá u Chýší se stanoveným dobývacím prostorem Mokrá I.
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f) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Splnění požadavků zadání ÚP, které bylo schváleno ZO Čichalov 27.11.2013 je poplatné době jeho
schválení, respektive době vypracování úpravy návrhu ÚP pro veřejné projednání, která uplynula od
schválení zadání ÚP a během které nabyly účinnosti mnohé novely stavebního zákona a jeho prováděcích
vyhlášek. Rovněž byla vydána A1-ZÚR KK a vládou ČR byla schválena PÚR ČR. Na základě těchto
nových skutečností byla do ÚP zapracována tato nová problematika:
 dle PÚR ČR:
-

koridor technické infrastruktury celorepublikového významu E02 v nové poloze

 dle A1-ZÚR KK:
-

zrušeny oblasti SH1 Žluticko, SR7 Žluticko a Valečsko, SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko

-

nově vymezená oblast SOB-N2 Bochov – Žlutice

-

koridor technické infrastruktury pro trasu vedení 400kV – propojení TR Vítkov – TR Vernéřov v nové
poloze, včetně VPS E04

-

nový koridor technické infrastruktury pro vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice, včetně VPS V07

-

nový koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice II/194 včetně VPS D61

-

zrušena VPO U.61 pro RC 1131 Matoušův mlýn, VPO U.518 pro RK 1026 – Matoušův mlýn RK 1030
(vymezené regionální prvky ÚSES ponechány, problematika RK1026 / RK1027 viz. kap. j)6
odůvodnění textové zprávy ÚP)

-

zrušeny krajinné oblasti, nově vymezena oblast vlastních krajin Tepelska a Toužimska, vlastní krajina
D2 Horní tok Střely

 ÚP zohledňuje a zapracovává veškeré tyto nové skutečnosti vyplývající z nových nadřazených
dokumentací.
 ÚP nezapracoval tyto podněty a požadavky vyplývající ze schváleného zadání ÚP:
-

nejsou vytvořeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu – území obce není dostatečně atraktivní,
řešena pouze dostavba smíšeného obytného sídla Kovářov pro smíšené bydlení s podílem individuální
rekreace

-

nejsou vytvořeny územně technické podmínky pro „vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním
bytovým fondem a službami“: ÚP nenavrhuje žádné rozvojové plochy veřejné infrastruktury pro místní
zájmy vlastní obce, které by zvýšily životní úroveň obyvatel. Jsou řešeny rozvojové plochy bydlení,
dopravní infrastruktury pro úpravu tras a křižovatky silnic III. třídy mimo hranice ZÚ, je řešena
zastavitelná plocha Z4 (OS) pro fotbalové hřiště a Z5 (ZV) pro přilehlý park se stávající stavbou
sociálního vybavení uprostřed. ÚP zlepšuje pouze zásobování vlastní obce Čichalov pitnou vodou,
nemění se koncepce zásobování pitnou vodou v sídlech, nemění se koncepce likvidace odpadních
vod, území zůstává i nadále bez plynofikace, není navržena jediná rozvojová plocha služeb (OV, OM)

-

v ÚP nejsou vymezeny účelové komunikace, KoPÚ dosud nejsou ukončeny, účelové komunikace jsou
součástí všech funkčních ploch nezastavěné kulturní krajiny (NP, NZ, NL, NS)

-

v ÚP nejsou vymezeny urbanisticky významné plochy

s povinností vypracovat architektonickou část

projektové dokumentace pouze autorizovaným architektem – rozvojové plochy jsou minimální, jen
dostavba ZÚ
-

v řešeném území je stanoveno záplavové území Q 100 Malé a Velké Trasovky včetně aktivní zóny – ÚP
tuto skutečnost respektuje jako limit využití území

-

rychlostní komunikace R6 je nahrazena dálnicí D6 ve vztahu na již hotové úseky dálnice D6

-

ÚP nenavrhuje žádnou plochu ani koridor s podmínkou zpracovat územní studii jako podklad pro
rozhodování v území – rozvojové plochy jsou malé a jejich další řešení je jednoznačné
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-

obsah textové i grafické části je zpracován dle novely vyhl. 500/2006 Sb., k 28.2.2018

-

není vyhotoven samostatný výkres koncepce uspořádání krajiny a ÚSES, neboť ÚP nenavrhuje žádné
plochy změn v krajině, které by měnily její strukturu, ÚSES je součástí Hlavního výkresu

-

na v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu nejsou uvedena čísla pozemků – požadavek
nad rámec platné legislativy

-

není zohledněno vydané ÚR na stavbu R6, pro D6 řešeny dopravní koridory CD1 (A1-ZÚR KK) a CD2
(ŘSD), stále se prověřuje nejvhodnější řešení trasy D6

 Nad rámec schváleného zadání ÚP Čichalov je dále do ÚP zapracováno:
-

koncepce ÚSES byla aktualizována dle nové metodiky ÚSES

-

jsou zapracovány novely stavebního zákona a jeho obou prováděcích vyhlášek platných k datu
vyhotovení úpravy návrhu ÚP před opakovaným veřejným projednáním

 ÚP je vyhotoven přiměřeně v souladu se schváleným zadáním a zároveň zohledňuje platnou
legislativu.

g) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na základě schváleného zadání ÚP Čichalov nebylo požadováno zpracovat vyhodnocení vlivu návrhu ÚP
Čichalov na URU.
ÚP vytváří předpoklady pro zlepšení vyváženosti vztahu všech 3 pilířů udržitelného rozvoje území. ÚAP
ORP Karlovy Vary – 4. Aktualizace 2016 vyhodnotila stav územích podmínek takto: vyhovující pouze
environmentální pilíř URU, nevyhovující ekonomický pilíř a sociální pilíř. Jako problém v území jsou
evidovány:
-

nadměrná hluková zátěž z kamenolomu směrem na Mokrou: ÚP tento problém neřeší, DP Mokrá I. je
stabilizován i nadále jako plocha NT určena k těžbě

-

negativní dominanta v krajině – lom v Mokré: vzhledem k dlouhodobé plánované těžbě ložiska
stavebního kamene na DP Mokrá I. ÚP neřeší návrh revitalizace území lomu Mokrá po ukončení těžby,
v ÚP je stabilizována i nadále plocha těžby NT na DP Mokrá I.

-

nevyhovující parametry silnice mezi Čichalovem a Štoutovem : ÚP stabilizuje stávající silnice III. třídy,
na silnici III/1947 u Kovářova je navržena úprava její křižovatky se silnicí III/1948, ÚP stabilizuje
komunikaci mezi obcí Čichalov a sídlem Štoutov jako stávající zastavěné území DS

-

problematická křižovatka v Kovářově – ÚP navrhuje zastavitelnou plochu Z2 – plocha dopravní
infrastruktury pro okružní křižovatku na silnicích III/1947 a III/1948 ve střední části území – DS

-

stárnutí obyvatel v obci Čichalov – ÚP navrhuje 1,83 ha přestavbových ploch pro bydlení ke stabilizaci
a přílivu nových obyvatel

-

území s vysokým podílem topenišť – dle krajské koncepce plynofikace území Karlovarského kraje se
ani do budoucna nepočítá s plynofikací území obce Čichalov, v ÚP je zachována koncepce
individuálního vytápění, doporučen přechod na ekologicky únosné palivo, nízký počet obyvatel a
rozdrobená sídelní struktura nezakládají důvod řešit na území obce centrální soustavu vytápění.
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 ÚP vytváří předpoklady pro zlepšení úrovně jednotlivých pilířů URU na území obce:
 Environmentální pilíř:
-

rozvoj v sídlech je výrazně zaměřen na dostavbu ZÚ s minimálním novým záborem nezastavěné
kulturní krajiny

-

jsou respektovány VKP ze zákona, zejména údolní nivy toků, rybníky, lesy

-

v krajině je vymezen ÚSES včetně regionální úrovně, vybrané nefunkční prvky ÚSES jsou navrženy
k založení

-

stavby nadmístní dopravní a technické infrastruktury jsou koordinovaně vedeny zejména podél
severního okraje území mimo jakákoliv sídla

-

stávající zemědělské areály jsou odděleny od bydlení i od kulturní krajiny liniovou mimolesní zelení
s ochrannou a hygienickou funkcí, část zemědělského areálu v obci je navržena k přestavbě na bydlení

-

pro veškeré koridory dopravní a technické infrastruktury navržené na území obce stanovuje ÚP
podrobné regulační podmínky pro rozhodování v jejich území, které vytvářejí dostatečnou ochranu
jejich území před zástavbou pro jiné účely než pro které jsou koridory CD, CT vymezeny

-

lom Mokrá I. je i nadále stabilizován a určen k těžbě (NT)

 Hospodářský pilíř:
-

ÚP výrazně zlepšuje dopravní dostupnost území do Karlových Varů jako krajského města
s komplexním zázemím veřejného občanského vybavení a s množstvím pracovních příležitostí
(dálnice D6 v koridorech CD1, CD2)

-

ÚP zlepšuje i dopravní podmínky mezi vlastními sídly – na silnici III/1947 je navržena úprava křižovatky
se silnicí III/1948 a úprava směrového oblouku u Kovářova

-

ÚP doplňuje ve vazbě na požadovaný rozvoj zdroje elektrické energie – nová TS ve Štoutově

-

ÚP napojuje veřejný vodovod obce Čichalov na veřejný vodovod sousední obce Verušičky, tímto
řešením bude obec napojena na skupinový vodovod Žlutice

-

drobné podnikání ve službách a řemeslech je na území obce umožněno v plochách SV, BV – ÚP
navrhuje nové rozvojové plochy BV a SV v rozsahu 2,17 ha

-

ÚP zapracovává plánované investice nadmístního významu dle PÚR ČR, A1-ZÚR KK – dálnice D6
s přeložkou silnice III/1948, přeložka silnice II/194, trasa vedení 400kV jako propojení TR Vernéřov –
TR Vítkov, vodovod Budov – Verušičky – Čichalov pro napojení obce Čichalov, vodovod Vrbice –
Bošov – SV Žlutice

 Sociální pilíř:
-

ÚP výrazně zlepšuje dopravní dostupnost území do Karlových Varů jako krajského města
s komplexním zázemím veřejného občanského vybavení a s množstvím pracovních příležitostí
(dálnice D6 v koridorech CD1, CD2)

-

ÚP zlepšuje i dopravní podmínky mezi vlastními sídly – na silnici III/1947 je navržena úprava křižovatky
se silnicí III/1948 a úprava směrového oblouku u Kovářova

-

ÚP napojuje veřejný vodovod obce Čichalov na veřejný vodovod sousední obce Verušičky, tímto
řešením je obec napojena na skupinový vodovod Žlutice

-

ÚP odstraňuje dopravní závadu a navrhuje úpravu křižovatky silnic 1947 a 1948

-

ÚP zlepšuje hygienické podmínky v obci a v sídle Mokrá a navrhuje odclonění stávajících
zemědělských areálů v Čichalově a v Mokré od ploch bydlení výsadbou mimolesní zeleně s ochrannou
hygienickou funkcí, část zemědělského areálu v obci je navržena k přestavbě na bydlení

-

ÚP navrhuje v obci nové hřiště a park s veřejnou zelení

-

ÚP navrhuje nové plochy pro bydlení pro nové obyvatele ke stabilizaci demografické situace v území

-

drobné podnikání ve službách a řemeslech je na území obce umožněno v plochách SV, BV – ÚP
navrhuje nové rozvojové plochy BV a SV v rozsahu 2,17 ha
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ZÁVĚR:
ÚP posílí na území obce environmentální a sociální pilíř URU a rovněž přispěje ke zlepšení
hospodářských podmínek. ÚP tedy přispěje k vyváženosti všech 3 pilířů URU.

h) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODS. 5
K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán
dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, vydal stanovisko zn. 3902/77/13 ze dne 11. 11. 2013 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů
na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Čichalov na životní prostředí, ani na
zpracování variantního řešení.
Dotčený orgán v dalších stupních projednávání územního plánu neuplatnil k návrhům žádné připomínky.

i) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Dotčený orgán neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí.

j) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
Návrh řešení ÚP vychází ze schváleného Zadání ÚP Čichalov, ve kterém nebylo požadováno zpracování
variantních řešení rozvoje předmětného území.
Návrh urbanistické koncepce nového ÚP Čichalov vychází z Územního plánu obce Čichalov z roku 2005 s
tím, že reflektuje nové požadavky vyplývající z PÚR ČR, z A1-ZÚR KK a požadavky obce.
Cílem je podnítit a podporovat obyvatele vesnic a jejich samosprávy k tomu, aby se pokud možno
vlastními silami snažili o rozvoj zdravého životního prostředí a ekologicky nezávadného hospodářství,
jmenovitě o:
- udržení, obnovu a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti
venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí.
- rozvoj hospodářství v obcích při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního
obyvatelstva
- zachování a obnovu vlastního obrazu obcí, jejich organického sepětí s krajinou, specifického rázu
venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a krajině
- úpravu a čistotu veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti a technické infrastruktury
včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí
- udržení, obnovu a účelné využití přirozeného produkčního potenciálu okolní zemědělsky využívané
krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a využití pozemků při zachování a rozvíjení jejich přírodní,
obytné a estetické hodnoty.
Zásadou pro řešení jednotlivých sídel na území obce Čichalov je maximální využití ploch, které se
nacházejí v zastavěných částech sídel nebo v jejich těsné návaznosti.
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Řešením ÚP je doplněna a dokomponována stávající zástavba a zároveň je ochráněna okolní krajina,
která tak bude plnit své produkční, přírodní a estetické poslání.
ÚP vytváří rovněž podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti sídel, pro zlepšení technické infrastruktury
obce a zejména pro možnost výstavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu.
Nová zástavba na navržených plochách musí svou velikostí a charakterem korespondovat se stávajícím
typem zástavby v jednotlivých sídlech tak, aby se citlivě začlenila do jejich charakteristického výrazu.
Urbanistická koncepce vychází z historického vývoje, reaguje na současné a nové podmínky a požadavky
společenského, hospodářského vývoje při respektování veřejného zájmu. ÚP klade důraz na vytváření
podmínek pro rozvoj hlavních funkcí řešeného území, to je funkce bydlení a částečně smíšeného bydlení
s podílem rekreace a pro stabilizaci obou zemědělských areálů. Rozvoj bydlení a smíšeného bydlení je
řešen pouze v rámci zastavěného území jako plochy přestavbové (P).
Rozvoj jednotlivých sídel je územním plánem řešen ve vazbě na stávající komunikační síť a stávající
systém zástavby domy ať pro trvalé nebo rekreační bydlení tak, že není nutno navrhovat nové
komunikační napojení nových zastavitelných ploch. V sídlech jsou plně respektovány stávající plochy
občanského vybavení a veřejná prostranství, v Čichalově je navrženo nové fotbalové hřiště s parkem
v sousedství. Tímto jsou dány předpoklady pro vytvoření sportovně rekreačního areálu na severozápadě
Čichalova.
 V souladu s vyhodnocením stanovisek DO, připomínek sousedních obcí a občanů dle §50
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění provedl projektant ÚP tyto úpravy návrhu ÚP pro
veřejné projednání (listopad 2019):
-

VPS pro stavbu dálnice D6 je řešena pouze s možností vyvlastnění – VD01

-

byla prověřena a aktualizována hranice ZÚ k novému datu 15.7.2019, byly prověřeny jmenovitě tyto
p.p.č.:
-

k.ú. Čichalov p.p.č. 292/2, 292/3, 292/4 – dle KN se jedná o TTP, pozemky byly vyňaty ze ZÚ (BV
stav dle návrhu ÚP), nově řešeny jako NSzp

-

k.ú. Čichalov p.p.č. 1/2 - dle KN se jedná o TTP, pozemek byl vyňat ze ZÚ (OV stav dle návrhu
ÚP), nově řešeno jako součást nové zastavitelné plochy Z4 (OV) – hřiště v obci

-

k.ú. Štoutov, p.p.č. 505/1, 505/2, 504/1, 504/2 – dle KN zahrady, pozemky byly vyňaty ze ZÚ (ZS
stav dle návrhu ÚP), funkční využití ZS stav ponecháno i nadále

 Dle požadavku vyhodnocení stanovisek DO, připomínek sousedních obcí a občanů dle § 50
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, neprovedl projektant tyto požadované úpravy:
-

koridor dopravní infrastruktury pro dálnici D6 není řešen jako standardní zastavitelná plocha DS, ale
jako neprůhledný koridor dopravní infrastruktury CD1 dle metodiky MMR ČR

-

koridor CD1 je řešen pro stavbu dálnice D6 nikoliv pro stavbu rychlostní silnice R6 a to jako
pokračování již provozovaných úseků dálnice D6

-

dle vyhodnocení připomínky č.1 nebyla lokalita Matoušova mlýna vymezena jako přestavbová plocha
SV a W, dle KN se jedná o stavbu pro bydlení (k.ú. Štoutov, st.p.č.21), o zemědělskou stavbu (k.ú.
Štoutov, st.p.č. 22), o vodní plochy (k.ú. Štoutov, p.p.č. 140, 783, 784). Ve vazbě na KN je celá lokalita
Matoušova mlýna v hranicích ZÚ, (které nebyly připomínkovány a tudíž nebyly měněny), řešena jako
zastavěné území – SV stav (k.ú. Štoutov, st.p.č. 21, 22, p.p.č. 50, 116/2, 137/2, 139, 141, 142, 145/4,
742, 743) a W stav (k.ú. Štoutov, p.p.č. 140, 783, 784), p.p.č. 144/2 zůstává vymezen mimo ZÚ (TTP)
jako NSpz – stav, neboť uvedený pozemek již netvoří s lokalitou Matoušova mlýna ucelený celek,
neoplocený pozemek p.č. 144/2 se nachází za neveřejnou účelovou cestou
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 Nad rámec vyhodnocení stanovisek DO, připomínek sousedních obcí a občanů dle § 50 zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění, provedl projektant tyto další úpravy návrhu ÚP:
-

byl prověřen celý průběh hranice ZÚ, aktualizace k 15.07.2019 v souladu s § 58 stavebního zákona,
v platném znění, jsou navrženy tyto další úpravy hranice ZÚ

-

ze zastavěného území byly vyňaty zejména ostatní pozemky bez staveb (dle KN ostatní plocha), kde
návrh ÚP stabilizoval zeleň přírodního charakteru v ZÚ, jedná se zejména o:

-

-

severovýchodní okraj Čichalova

- ZP stav v ZÚ změněno na NP stav mimo ZÚ, součást LC03,

-

severní okraj Čichalova - BV stav, PV stav v ZÚ, změněno na NSpz mimo ZÚ,

-

západní okraj Čichalova - PV stav v ZÚ změněno na NSpz mimo ZÚ,

-

jih Čichalova - PV stav, ZP stav v ZÚ změněno na NSpz mimo ZÚ,

-

severozápadní okraj Štoutova – PV stav v ZÚ změněno na DS stav mimo ZÚ,

-

jihovýchodní okraj Štoutova – ZP stav v ZÚ změněno na ZP stav mimo ZÚ

-

PV stav v ZÚ změněno na DS stav a NZ stav mimo ZÚ,

-

východní okraj Kovářova – ZP stav v ZÚ změněno na NSpz mimo ZÚ

hranice ZÚ byla dále prověřena:
-

v Kovářově – severovýchodní okraj – NSpz stav mimo ZÚ změněno na ZS stav v ZÚ dle
historického intravilánu z 1966,

-

na západě Čichalova – OS stav v hranicích ZÚ jako součást fotbalového hřiště (p.p.č. 1/5, 1/1,
k.ú. Čichalov) změněno na OS návrh mimo ZÚ jako součást nové zastavitelné plochy Z4 (OS)

-

byla zapracována nová A1-ZÚR KK, která nabyla účinnosti dne 13.07.2018, zejména byla upřesněna
trasa koridoru E04, která byla změněna v A1-ZÚR KK dle PÚR ČR (E2)

-

dle metodiky MMR k zapracování koridorů dopravní a technické veřejné infrastruktury byly
aktualizovány všechny plánované liniové nadmístní záměry veřejné infrastruktury dle A1-ZÚR KK, byly
nově vymezeny koridory dopravní infrastruktury CD1, CD3, koridory technické infrastruktury CT1, CT2,
CT3, pro tyto nadmístní koridory dle A1-ZÚR KK byly stanoveny regulační podmínky

-

dle poskytnutých podkladů ŘSD nově aktualizované trasy D6 včetně přeložky části silnice III/1948 byly
vymezeny další koridory dopravní veřejné infrastruktury místního významu CD2 pro vlastní D6 a CD4
pro vyvolanou přeložku silnice III/1948, rovněž pro tyto nové koridory CD2, CD4 byly stanoveny
regulační podmínky

-

textová část výroku ÚP (zejména kap. 1.a) – 1. e) byla významně přepracována, stávající texty těchto
kapitol byly přesunuty do textové části odůvodnění ÚP nebo byly zcela zrušeny, neboť obsahovaly
zejména popisné a obecné informace o území

-

kap. 1.f) textové části výroku byla upravena takto:
-

nově byla doplněna funkční plocha SV – plochy smíšené obytné – venkovské včetně regulačních
podmínek – pro lokalitu Matoušova mlýna

-

výrazně byly změněny vybrané prostorové regulační podmínky, neboť stanovené procento
zastavěnosti (KZP) nepokrývalo ani stávající zástavbu:
plocha BH: KZP 40 navýšeno na 60
plocha BV: KZP 20 navýšeno na 40
plocha VZ: KZP 60 navýšeno na 70
plocha OV: KZP 30 navýšeno na 70

-

pro funkční plochu BV byl doplněn bod „C.1. stavby pro rodinnou rekreaci pouze stávající“ a to
z důvodu ochrany vymezených velmi malých zastavitelných ploch BV pouze pro novou výstavbu
k trvalému bydlení případně podnikání ve prospěch rozvoje vlastní obce a zvýšení počtu obyvatel, pro
rozvoj rekreace bylo v území vymezeno sídlo Kovářov (SR stav, SR návrh)

-

pro funkční plochu VZ byl doplněn bod „B.7. zahradnictví“ a to ve vazbě na regulační podmínky plochy
VZ v ÚPO Čichalov
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-

pro funkční plochu PV byl doplněn bod „B.7. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple,
boží muka pomníky a památníky“ a to dle zvyklostí a zkušeností projektanta, že se na těchto plochách
PV vyskytují výše citované drobné stavby, které

nejsou v ÚP často zviditelněné pro jejich malou

rozlohu v souladu s § 3 odst. (1) vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění
-

pro funkční plochu ZP byl doplněn bod „B.4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple,
boží muka pomníky a památníky“ z téhož důvodu jako u plochy PV

-

koncepce ÚSES na severním okraji území obce byla významně aktualizována ve vztahu na
plánovanou dopravní infrastrukturu místního i nadmístního významu (CD1, CD2, CD4), na základě
nového posouzení koncepce ÚSES dle nové metodiky autorizovaným projektantem ÚSES RNDr. J.
Křivancem byl doplněn název regionálního biokoridoru 1027 Matoušův mlýn – RK 1030 dle A1-ZÚR KK
o nový popis „Stěna u Holetic“, v ÚP je tedy pro RK 1027 použit název „Stěna u Holetic - Matoušův
mlýn – RK 1030

-

byla zapracována novela vyhl. 500/2006 Sb., k 28.2.2018

-

byla zohledněna PÚR ČR schválená vládou 15.4.2015

-

po provedené aktualizaci ZÚ na západním okraji obce byla na p.p.č. 1/5, 1/1, 1/2, k.ú. Čichalov
vymezena nová zastavitelná plocha Z4 (OS) mimo ZÚ – legalizace a rozšíření hřiště

-

ve vazbě na aktualizovaný ÚSES byla rovněž aktualizována vymezená VPO a to pouze pro ty prvky
ÚSES, pro které byla v tabulkové části ÚSES (kap.1.e) – dle RNDr. J. Křivance) stanovena podmínka
jako opatření „dosadit skupiny a pásy dřevin“

-

byla zrušena zastavitelná plocha Z1 (DS) pro přeložku silnice 1948 přes dálnici dle řešení etapy návrh
ÚP (2013), tato problematika je řešena koridorem CD4

-

byla zrušena územní rezerva R6 pro plánovanou výstavbu rychlostní silnice R6, tato problematika je
řešena koridorem CD1, CD2

 Na základě obdrženého vyhodnocení stanovisek DO k veřejnému projednání návrhu ÚP
Čichalov a ve vazbě na pokyny pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před vydáním ze dne
19.11.2019 provedl projektant tyto práce:
-

v celém textu ÚP bylo ověřeno a opraveno správné označení silnic II/194 a III/1948

-

v textové části odůvodnění ÚP v kap. j)3.1 Silniční doprava byl doplněn text o problematice křižovatky
silnic III/1947 a III/1948

-

v textové části odůvodnění ÚP v kap. j)5 Koncepce veřejně prospěšných staveb, veřejné prospěšných
opatření byl v odstavci „Technická infrastruktura“ u VPS VT02 opraven název právnické osoby, pro
kterou je VPS VT02 navržena k vyvlastnění – ČEPS,a.s. místo chybně uvedené ČEZ

-

do textové části odůvodnění ÚP byly vloženy kapitoly pořizovatele a), e), h), i), p), g)

-

do grafické části ÚP i do textové části ÚP byly vloženy záznamy o účinnosti ÚP

 Na základě dalších požadavků obce nebyl ÚP Čichalov vydán a naopak byl znovu upraven dle
požadavků usnesení ZO č.91/2020 ze dne 27.5.2020 a to pro opakované veřejné projednání. Tato
úprava návrhu ÚP je provedena pro opakované veřejné projednání jako další etapa zpracování
ÚP Čichalov v tomto rozsahu:
-

zastavitelná plocha Z4 (OS) v Čichalově byla zmenšena jen na západní část

-

východní část plochy Z4 byla nově vyčleněna jako zastavitelná plocha Z5 – plocha veřejného
prostranství s parkem na severozápadě obce – ZV (p.p.č. 1/5, 1/1 k.ú. Čichalov)

-

pro novou plochu Z5 byl stanoven nový druh plochy s rozdílným způsobem využití ZV – veřejná
prostranství – veřejná zeleň – parky včetně regulačních podmínek

-

pro novou plochu Z5 byla navržena nová VPS pouze s možností uplatnění předkupního práva ozn.
PP1
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-

zastavěné území SR v sídle Kovářov bylo v plném rozsahu změněno na SV

-

funkce přestavbové plochy P4 (SR) v sídle Kovářov byla rovněž změněna na SV

-

funkce komunikace z Čichalova do Štoutova byla změněna z NSpz na DS stav

-

přestavbová plocha P1 (BV) v Čichalově byla rozšířena východním směrem do celé jižní části plochy
VZ – stav v hranicích ZÚ

-

regulační podmínky plochy s rozdílným způsobem využití ZS – zeleň – soukromá vyhrazená byly
doplněny o nový bod B4 nezbytná technická vybavenost

-

regulační podmínky plochy s rozdílným způsobem využití VZ – výroba a skladování – zemědělská
výroba byly změněny v bodě B1 na nové znění: plochy pro stavby drobné a řemeslné výroby

 Nad rámec požadavků usnesení ZO č. 91/2020 byly provedeny tyto další úpravy návrhu ÚP:
-

do dopravních koridorů pro D6 ozn. CD1, CD2 byly doplněny chybějící „zakryté“ části vybraných prvků
ÚSES a to jako odstranění chyby ÚP: dle metodiky MMR jsou prvky ÚSES řešeny jako překryvné nejen
na plochách s rozdílným způsobem využití, ale rovněž i na koridorech dopravní infrastruktury, které
jsou řešeny jako „plné“.V etapě úprava návrhu ÚP pro veřejné projednání (listopad 2019) byly vybrané
prvky ÚSES zakryty neprůhlednými koridory dopravní infrastruktury, regulační podmínky těchto
koridorů CD ošetřovaly rozšíření zakrytých a tedy zmenšených prvků ÚSES i do nevyužitého území
koridorů po zprovoznění dopravních staveb. Ve vazbě na tuto skutečnost byly zároveň aktualizovány i
regulační podmínky stanovené pro dopravní koridory CD1, CD2:
 původní text byl zrušen, „bod 5. Po zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 bude zároveň
změnou ÚP ověřena možnost rozšířit vybrané prvky ÚSES i do nevyužitého území koridorů CD1,
CD2. Jedná se zejména o části RK 1027, LC 04, LC 02, LK 17. Zároveň s vymezením částí prvků
LC 02, LK 02 budou navržena i opatření k zajištění funkčnosti těchto nově vymezených částí dvou
prvků ÚSES. Funkčnost LC 02, LK 02 bude do doby zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6
dočasně výrazně omezena případně zcela zrušena.“
 nahrazeno novým textem, „bod 5. Po dobu výstavby dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude
dočasně omezena funkčnost RK 1027, LC 04, LC 02, LK 17. Do zahájení užívání dokončené stavby
dálnice D6 bude nevyužité území v koridorech CD1, CD2 s vymezenými částmi prvků ÚSES
sanováno a rekultivováno za účelem obnovy funkčnosti těchto dotčených prvků ÚSES.“
 rovněž byla aktualizována navržená opatření v kap. e) textové části v seznamech dotčených prvků
ÚSES LC 01, LC 04, LC 02, RK 1027, LK 02, LK 17)
 původní text byl zrušen: „po zprovoznění dálnice D6 bude tento biokoridor (toto biocentrum) nově
vymezen a rozšířen“
 nahrazeno novým textem: „po dobu výstavby dálnice D6 bude funkčnost tohoto prvku ÚSES
dočasně omezena“

-

ve vazbě na požadavek usnesení ZO 91/2020 ze dne 27.5.2020 změnit funkci celého sídla Kovářov
z původního SR na SV byly po konzultaci s obcí dále upraveny regulační podmínky funkční plochy SV
tak, aby plocha umožňovala i stavby pro rodinnou rekreaci: původní bod D. Nepřípustné využití „2.
Stavby pro rodinnou rekreaci“ byl vypuštěn a tento bod byl vložen do B. Přípustné využití jako nový bod
8.

-

funkční plocha SR – plochy smíšené obytné – rekreační byla z ÚP vyňata včetně regulačních
podmínek, neboť byla původně řešena pouze v sídle Kovářov.

 Na základě pokynů pořizovatele ze dne 19.11.2021 k vydání ÚP Čichalov provedl projektant tyto
úpravy návrhu ÚP:
-

do textové části odůvodnění ÚP byly doplněny části kapitol poskytnutých pořizovatelem: kap. a), e), p),
q)

-

do kap. b) textové části odůvodnění byla dopracována aktualizace č.2,3,4,5 PÚR ČR
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-

do textové části výroku ÚP do kap. 1.c)4 byl za tabulkami vložen nový text: „Pro vybrané plochy
přestavby se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace:
-

pro P1 (BV): v rámci přípravy a realizace stavby RD v ploše P1 je stavebník povinen navrhnout a
realizovat podél jejího severního okraje pás ochranné a izolační zeleně ke zmírnění možných
negativních vlivů přes ulici sousedícího zemědělského areálu. Pás bude osázen vertikálně
zapojeným a hloubkově členěným porostem smíšených dřevin (se stromy a keři o různé výšce) se
zastoupením rostlinných druhů s vysokou schopností zachycovat na svém povrchu prachové
částice. Rodinný dům na ploše P1 bude od uliční čáry odsunut v dostatečné vzdálenosti.“

 Nad rámec pokynů pořizovatele ze dne 19.11.2021 k vydání ÚP Čichalov provedl projektant ÚP
tyto další úpravy návrhu ÚP v souladu s platnou legislativou:
-

grafická i textová část byla opatřena záznamem o účinnosti

-

do textové části výroku do kap 1.f)1 Plochy bydlení (B) byly regulační podmínky plochy s rozdílným
způsobem využití „BV – bydlení v rodinných domech – venkovské“ rozšířeny o nový bod C.2.: „plocha
P1 v obci je podmínečně využitelná pro výstavbu RD pouze za podmínky výsadby ochranné a izolační
zeleně podél severního okraje plochy P1 ke zmírnění možných negativních vlivů přes ulici sousedícího
zemědělského areálu. Pás bude osázen vertikálně zapojeným a hloubkově členěným porostem
smíšených dřevin se zastoupením rostlinných druhů s vysokou schopností zachycovat na svém
povrchu prachové částice“
Tato nová podmínka funkční plochy BV pro přestavbovou plochu P1 (BV) je v souladu s pokynem
poživatele č.3 ze dne 19.11.2021 k úpravě návrhu ÚP pro vydání.

j) 1 ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
 Na území obce jsou navrženy plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) dle vyhl. č.
501/2006 Sb., v platném znění:
 plochy bydlení (B)
- BH - bydlení v bytových domech
- BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské
 plochy občanského vybavení (O)
- OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura
- OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
- OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
- OH - občanské vybavení - hřbitovy
 plochy smíšené obytné (S)
- SV – plochy smíšené obytné - venkovské
 plochy dopravní infrastruktury (D)
- DS - dopravní infrastruktura - silniční
 plochy technické infrastruktury (T)
- TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě
 plochy výroby a skladování (V)
- VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba
 plochy veřejných prostranství (P)
- PV - veřejná prostranství
- ZV - veřejná prostranství – veřejná zeleň - parky
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 plochy vodní a vodohospodářské (W)
- W - plochy vodní a vodohospodářské
 plochy zemědělské (A)
- NZ - plochy zemědělské
 plochy lesní (L)
- NL - plochy lesní
 plochy přírodní (N)
- NP - plochy přírodní
* Plochy těžby nerostů (M)
- NT - plochy těžby nerostů - nezastavěné
 plochy smíšené nezastavěného území (CH)
- NS - plochy smíšené nezastavěného území
 Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a nepřípustné
využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového uspořádání
území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž podmínečně
přípustné využití.
 ÚP nereguluje umístění vybraných staveb do nezastavěné kulturní krajiny dle § 18 odst. (5) stavebního
zákona, v platném znění, neboť takový požadavek nebyl uplatněn, území obce je výrazně zaměřeno
na zemědělskou prvovýrobu, regulační podmínky funkčních ploch NZ, NL, NP, W, NT a NS jsou
dostatečně podrobné
 Nad rámec stanovených ploch s rozdílným způsobem využití území dle vyhl. 501/2006 Sb., v platném
znění, ÚP navrhuje tyto další druhy ploch včetně jejich regulačních podmínek:
PLOCHY ZELENĚ (Z)


ZS - ZELEŇ - SOUKROMÁ VYHRAZENÁ

A. Hlavní využití:
významné plochy zahrad (obvykle oplocených) v zastavěném území, výjimečně i v nezastavěném
území
B. Přípustné využití:
1. zahrady, sady (okrasné a užitkové zahrady)
2. účelové cesty
3. skleníky, bazény, altány
4. nezbytná technická vybavenost
C. Nepřípustné využití:
1. jakékoliv trvalé stavby



ZO - ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ

A. Hlavní využití:
ochranná a izolační zeleň zejména uvnitř uzavřených areálů
B. Přípustné využití:
1. mimolesní liniová zeleň odstiňující areály výroby od okolní zástavby
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2. mimolesní zeleň zajišťující optickou clonu areálů výroby v kontaktu s okolní nezastavěnou kulturní
krajinou
C. Nepřípustné využití:
1. jakékoliv trvalé stavby



ZP - ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

A. Hlavní využití:
významné plochy veřejně přístupné zeleně v zastavěném území, výjimečně i v nezastavěném území
udržované k přírodě blízkém stavu
B. Přípustné využití:
1. parky
2. porosty mimolesní zeleně
3. účelové cesty
4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Nepřípustné využití:
1. jakékoliv trvalé stavby
D. Podmínky prostorového uspořádání:
1. koeficient míry využití území KZP = 5
2. výšková hladina zástavby se stanovuje max.: 1 NP
Důvodem pro vymezení těchto ploch zeleně je ochrana dosud nezastavěných zahrad (ZS) jako
typického přechodového prvku sídel do nezastavěné kulturní krajiny, návrh konkrétního požadavku na
liniovou výsadbu mimolesní zeleně s ochrannou hygienickou funkcí podél plotů stávajících
zemědělských areálů (ZO) a ochrana specifických ploch veřejné zeleně zejména přírodního charakteru
(ZP) jako nezpochybnitelná přírodní a kulturní hodnota území významně se uplatňující rovněž na
dálkových pohledech na sídla a ochraňující dosud nezastavěné území s retenční funkcí
v bezprostředním kontaktu se sídly.

j) 1.1. PŘEHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
ÚP navrhuje na území obce zastavitelné plochy (Z), plochy přestavby (P). ÚP nenavrhuje žádné plochy
změn v krajině, neboť ani opatření k založení vybraných prvků ÚSES nebude měnit celkový charakter a
strukturu krajiny. Základní členění rozvojových ploch řeší grafická část ÚP – výrok: v.č.1 Výkres
základního členění území, v.č.2 Hlavní výkres, odůvodnění: v.č.1 Koordinační výkres.
Rozvoj území je řešen v jedné etapě bez udání časového horizontu. ÚP Čichalov navrhuje tyto
zastavitelné a přestavbové plochy:

Obec Čichalov
* Zastavitelné plochy
Z4 – plocha občanského vybavení na severozápadě obce – OS
Z5 – plocha veřejného prostranství s parkem na severozápadě obce - ZV
* Plochy přestavby
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P1 – plocha bydlení v jižní části obce u hasičské zbrojnice – BV
P2 – plocha bydlení v jižní části obce u TS – BV
P8 – plocha zeleně u zemědělského areálu - ZO

Sídlo Kovářov
* Zastavitelné plochy
Z2 – plocha dopravní infrastruktury pro okružní křižovatku na silnicích III/1947 a III/1948 ve střední části
území – DS
Z3 – plocha dopravní infrastruktury pro vyrovnání zatáčky silnice III/1947 v jihozápadní části území – DS
* Plochy přestavby
P4 – plocha smíšená obytná v jihozápadní části sídla – SV

Sídlo Štoutov
* Plochy přestavby
P3 – plocha bydlení ve střední části sídla – BV
P10 – plocha technické infrastruktury v západní části sídla - TI

Sídlo Mokrá
* Plochy přestavby
P5 – plocha bydlení v západní části sídla u rybníčka – BV
P6 – plocha bydlení v jihozápadní části sídla u studní – BV
P7 – plocha bydlení v severovýchodní části sídla u autobusové zastávky – BV
P9 – plocha zeleně u zemědělského areálu - ZO
ÚP nenavrhuje žádné plochy změn v krajině.

j) 1.2. PLOCHY BYDLENÍ A PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Stávající obytná zástavba je stabilizována jako plochy bydlení v bytových domech (BH) a plochy bydlení –
v rodinných domech – venkovské (BV). Plochy BH jsou v Čichalově a v Mokré. Plochy BV jsou
stabilizovány na podstatné části Čichalova, Štoutova i Mokré v hranicích ZÚ. Rozvojové plochy bydlení BV
jsou řešeny pouze jako přestavbové v hranicích ZÚ a to zejména dle ÚPO Čichalov (2006), neboť tyto
dříve schválené rozvojové plochy dosud nejsou využity pro výstavbu. V obci Čichalov jsou navržené
plochy pro bydlení P1, P2, ve Štoutově plochy pro bydlení P3, v Mokré plochy pro bydlení P5, P6, P7. V
stabilizovaných plochách BV je rovněž velký podíl stávajících staveb k rodinné rekreaci. Dle regulačních
podmínek funkční plochy BV není možné na plochách BV umisťovat nové stavby pro rodinnou rekreaci a
to z důvodu malého rozsahu navržených rozvojových ploch BV určených výhradně pro stabilizaci obyvatel
obce. Pro rozvoj rodinné rekreace je vyhrazeno sídlo Kovářov.
Stávající plochy smíšené obytné jsou stabilizovány v sídle Kovářov jako plochy smíšené obytné –
venkovské a v lokalitě Matoušův mlýn rovněž jako plochy smíšené obytné – venkovské (SV) s důrazem na
související zemědělskou a další drobnou výrobu a služby. Celé sídlo Kovářov je řešeno jako plochy SV,
některé historické domy jsou využívány k druhému bydlení. Na části zastavěného území Kovářova byly
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v místech zbořené historické zástavby realizovány v minulém století stavby k rodinné rekreaci drobného
měřítka. Jediná rozvojová plocha SV je navržena v Kovářově jako přestavbová plocha P4.
ÚP navrhuje rozvojové plochy bydlení a plochy smíšené obytné:
 plochy bydlení přestavbové: ..................................................... 1,83 ha
 plochy smíšené obytné přestavbové: ....................................... 0,34 ha
Celkem rozvojové plochy bydlení a plochy smíšené obytné: .. 2,17 ha
Zastavitelné plochy bydlení ani smíšeného bydlení nejsou navrhovány. Na rozvojových plochách BV, SV
v rozsahu 2,17 ha budou vytvořeny podmínky pro 30 nových obyvatel obce.

j) 1.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Na území obce Čichalov se vyskytují další plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury
(OV) a rovněž i zastavěné plochy občanského vybavení, které nepředstavují veřejnou, ale komerční,
sportovní a hřbitovní infrastrukturu označenou ve výkresové části OM, OS, OH, které územní plán v celém
rozsahu respektuje. V ÚP je stabilizováno:
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
Čichalov
- obecní úřad
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední:
Čichalov:
- prodejna smíšeného zboří (u obecního úřadu)
- restaurace a sál
- kaple sv. Jana a Pavla
Mokrá:
- boží muka
Štoutov:
- kostel Všech svatých
Kovářov:
- kaple
OS – občanské vybavení – tělovýchovná sportovní zařízení
Čichalov:
- pouze stávající sociální zázemí s klubovnou – stabilizováno uprostřed navrženého parku Z5 (ZV)
OH – občanské vybavení – hřbitovy
Štoutov:
- hřbitov u kostela Všech svatých
ÚP navrhuje pouze1 zastavitelnou plochu OS pro fotbalové hřiště – plocha Z4 (OS). Přestavbové plochy
občanského vybavení nejsou navrhovány.
ÚP navrhuje rozvojové plochy občanského vybavení:
 plochy občanského vybavení zastavitelné: ........................... 0,32 ha
Celkem plochy občanského vybavení: .................................. 0,32 ha

j) 1.4. PLOCHY REKREACE
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Na území obce nejsou sledovány plochy rekreace. Pro rekreaci bylo původně určeno celé sídlo Kovářov,
které bylo vymezeno jako plochy smíšené obytné – rekreační SR (SR – stav, SR – návrh). Na základě
usnesení ZO č. 91/2020 ze dne 27.5.2020 bylo změněno funkční využití celého Kovářova včetně
přestavbové plochy P4 z původního SR na SV. Regulační podmínky plochy SV byly upraveny tak, aby
stavby pro rodinnou rekreaci byly přípustné. Funkční plocha SR byla zrušena, v ÚP se již nevyskytuje.
ÚP nenavrhuje žádné plochy rekreace.

j) 1.5. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Jako stávající plochy dopravní infrastruktury – silniční – DS jsou sledovány stávající silnice I., II. a III. třídy.
Plochy dopravní infrastruktury železniční ani letecké se na území obce nevyskytují ani nejsou navrhovány.
ÚP navrhuje zastavitelné plochy DS pro úpravu křižovatky silnic 1947 a 1948 a dále pro úpravu
směrového oblouku silnice 1947. Přestavbové plochy DS nejsou navrhovány.

ÚP navrhuje rozvojové plochy dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu:
 plochy dopravní infrastruktury zastavitelné: .......................... 0,27 ha
Celkem plochy dopravní infrastruktury: ................................ 0,27 ha

j) 1.6. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Jako stávající plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI jsou stabilizovány plochy a zařízení pro
zásobování území vodou, trafostanice, zařízení pro lokální likvidaci odpadních vod.
ÚP navrhuje pouze jedinou rozvojovou plochu TI a to ve Štoutově pro novou trafostanici P10. Zastavitelné
plochy TI nejsou v ÚP navrhovány.
ÚP navrhuje rozvojové plochy technické infrastruktury ve veřejném zájmu:
 plochy technické infrastruktury přestavbové: ........................ 0,03 ha
Celkem plochy dopravní infrastruktury: ................................ 0,03 ha

j) 1.7. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
ÚP stabilizuje pouze plochy výroby a skladování – zemědělská výroby VZ a to v místech stávajících
zemědělských areálů na okraji Čichalova a Mokré, jihozápadní část zemědělského areálu v obci je
zmenšena a navržena k přestavbě na bydlení P1. Žádný jiný druh plochy výroby a skladování se na území
obce nevyskytuje. ÚP nenavrhuje žádné rozvojové plochy výroby a skladování.

j) 1.8. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ÚP sleduje pouze 2 druhy funkční plochy pro veřejná prostranství PV a ZV. Plochy PV jsou prioritně
určeny pro zpevněné plochy místních komunikací, návsí. Součástí ploch PV je i menší rozsah veřejné
zeleně – zvláště na návsích. ÚP nenavrhuje žádné rozvojové plochy PV. Dále ÚP sleduje funkční plochu
ZV – veřejná prostranství s veřejnou zelení – parky, které jsou určeny pro parkově upravenou veřejně
přístupnou plochu s mimolesní zelení. ÚP navrhuje pouze jednu zastavitelnou plochu ZV pro nový park
v Čichalově.
ÚP navrhuje rozvojové plochy veřejných prostranství:
 plochy veřejných prostranství zastavitelné: ........................... 0,42 ha
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Celkem plochy dopravní infrastruktury: ................................ 0,42 ha

j) 1.9. PLOCHY ZELENĚ
Nad rámec stanovených ploch s rozdílným způsobem využití území dle vyhl. 501/2006 Sb., v platném
znění, ÚP navrhuje další druhy ploch – plochy zeleně – ZS, ZO, ZP.
Důvodem pro vymezení těchto ploch zeleně je ochrana dosud nezastavěných zahrad (ZS) jako typického
přechodového prvku sídla do nezastavěné kulturní krajiny, návrh konkrétního požadavku na liniovou
výsadbu mimolesní zeleně s ochrannou hygienickou funkcí podél plotů stávajících zemědělských areálů
(ZO) a ochrana specifických ploch veřejné zeleně zejména přírodního charakteru (ZP) jako
nezpochybnitelná přírodní a kulturní hodnota území významně se uplatňující rovněž na dálkových
pohledech na sídla a ochraňující dosud nezastavěné území s retenční funkcí v bezprostředním kontaktu
se sídly. Plochy zahrad ZS jsou pouze stabilizované. Plochy zeleně s ochrannou a hygienickou funkcí jsou
pouze navržené přestavbové P8, P9. Plochy přírodní zeleně ZP jsou pouze stabilizovány.
ÚP navrhuje rozvojové plochy zeleně:
 plochy zeleně přestavbové: ................................................... 2,48 ha
Celkem plochy zeleně: ............................................................. 2,48 ha

j) 1.10. ÚZEMNÍ REZERVY
ÚP nenavrhuje žádnou územní rezervu, která by byla určena pro výhledový rozvoj území.

j) 1.11. KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNÍCKÉ INFRASTRUKTURY
 ÚP navrhuje koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu jako upřesnění PÚR
ČR, A1-ZÚR KK:
CD1 – koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu pro D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)
CD3 – koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu pro přeložku II/194 Nová Teplice
CT1 – koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vedení 400kV – propojení TR Vernéřov
(ÚK) – TR Vítkov
CT2 – koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice
CT3 – koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vodovod Budov – Verušičky – Čichalov
 ÚP navrhuje koridory dopravní infrastruktury místního významu, které upřesňují podmínky rozvoje
území:
CD2 – koridor dopravní infrastruktury místního významu pro D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)
CD4 – koridor dopravní infrastruktury místního významu pro přeložku III/1948
Pro jednotlivé koridory dopravní a technické veřejné infrastruktury jsou navrženy podrobné regulační
podmínky (viz. textová část výroku ÚP, kap. 1.d) pro rozhodování v jejich území. Tyto regulační podmínky
zaručují ochranu vymezeného území koridorů výhradně pro přesně stanovené stavby a pro vybraná
veřejné prospěšná opatření v krajině.
Koridory dopravní infrastruktury jsou řešeny jako neprůhledné, koridory technické infrastruktury jsou
naopak řešeny jako průhledné bez vlivu na funkční využití jejich území. Prvky ÚSES jsou vymezeny jako
překryvné přes oba druhy koridorů CD i CT.
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ÚP řeší v území tento rozsah zastavitelných ploch (v ha):
Sídlo

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

B

S

O

R

D

T

VS

P

Z

Čichalov

∑

0,32

0,27

0,41

1,00

0,32

0,27

0,41

1,00

Kovářov
∑

ÚP řeší v území tento rozsah přestavbových ploch (v ha):
Sídlo
Čichalov

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

Funkce

B

S

O

R

D

T

VS

P

Z

0,97

Kovářov

1,39
0,34

Štoutov

0,45

Mokrá

0,41

∑

1,83

∑
2,36
0,34

0,03

0,34

0,03

0,48

1,09

1,5

2,48

4,68

Bilance rozvojových ploch dle funkce (v ha):
zastavitelné

přestavbové

celkem rozvojové

plochy

plochy

plochy v ÚP

Bydlení - B

1,83

1,83

Smíšené bydlení - S

0,34

0,34

Funkce

Občanské vybavení - O

0,32

0,32

0,27

0,27

Rekreace - R
Dopravní infrastruktura - D
Technická infrastruktura - T

0,03

0,03

Smíšené výrobní - VS
Veřejné prostranství - P

0,41

Zeleň - Z
Celkem

1,00

0,41
2,48

2,48

4,68

5,68

j) 2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Na území obce se nacházejí limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí.
Tyto limity využití území byly součástí předané sady ÚAP ORP Karlovy Vary a jsou zapracovány do v.č. 1
Koordinační výkres, M 1:5 000 grafické části odůvodnění ÚP.
Na území obce se nacházejí zejména tyto limity využití území dle správních rozhodnutí a právních
předpisů:
Vymezení území:
102

ÚZEMNÍ PLÁN ČÍCHALOV

- hranice řešeného území
- hranice správního území
- hranice zastavěného území k 15.07.2019
Ochrana přírody a krajiny:
územní systém ekologické stability – obecná ochrana
 A1-ZÚR KK vymezuje na území obce:
-

regionální biocentrum funkční 1131 Matoušův mlýn

-

regionální biokoridor funkční 1027 – spojnice: Stěna u Holetic - Matoušův mlýn – RK 1030

 ÚP navrhuje na území obce prvky lokálního ÚSES:
-

lokální biocentra funkční:

03 Čichalovské pastviny
04 U Všech svatých
06 U Kovářova
08 Pod benzínkou
09 Padlina
10 Pod lomem

-

lokální biocentra navržená:

01 U tratě
02 Nad pískovnou
05 Nad školkou
07 Návrší u Mokré

-

lokální biokoridor funkční:

02 – spojnice: LC 08 – LC 01
03 – spojnice: LC 01 – LC 05
04 – spojnice: LC 05 – RC 1131

-

lokální biokoridor navržený: 01 – spojnice: hranice obce (Chyše) – LC 07
05 – spojnice: LC 02 – LC 01
07 – spojnice: LC 02 – LC 03
08 – spojnice: LC 04 – LK 07
10 – spojnice: LC 04 – LC 10
11 – spojnice: LC 03 – LC 06
12 – spojnice: LC 03 – LC 06
13 – spojnice: LC 05 – LC 06
14 – spojnice: hranice obce (Chyše) – LK 16
15 – spojnice: LC 06 – RK 1027
16 – spojnice: hranice obce (Chyše) – LK 01
17 – spojnice: hranice obce (Skřípová) – LK 01

obecná ochrana
-

významný krajinný prvek ze zákona: PUPFL, vodní toky a rybníky, údolní nivy

zvláštní ochrana
-

registrovaný významný krajinný prvek: Chyšské meze ZP/734/96-246

-

Natura 2000 – ptačí oblast Doupovské hory CZ 0411002

Ochrana lesa:
-

pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa

Ochrana podzemních a povrchových vod:
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-

OP vodního zdroje I. stupně

-

OP vodního zdroje stupně IIA – vnitřní

Ochrana před záplavami:
-

stanovené záplavové území Q100 potoka Velká Trasovka

-

stanovené záplavové území Q100 potoka Malá Trasovka

-

aktivní zóna stanoveného záplavového území potoka Velká Trasovka

-

aktivní zóna stanoveného záplavového území potoka Malá Trasovka

-

rizikové území při extrémních přívalových srážkách

Ochrana nerostného bohatství:
-

výhradní ložisko nerostných surovin: stavební kámen č. 020400 Mokrá u Chyše

-

DP č. 700498 Mokrá I.

Ochrana památek:
nemovitá kulturní památka:
-

r.č. 22529/4 – 4773 Kaple sv. Jana a Pavla v Čichalově

-

r.č. 42018/4- 778 vrziště (vrch Hůrka)

-

r.č.30073/4 – 777 Hřbitovní kostel Všech svatých severně od Štoutova

-

r.č.37785/4 – 1054 Kříž na rozcestí před Štoutovem

-

r.č. 28362/4 – 947 – Boží muka u Mokré

Ochrana technické infrastruktury:
-

vodovodní řad pitné vody, OP = 1,5 m

-

vodovodní řad užitkové vody, OP = 1,5 m

-

pramenní jímka

-

vodojem, OP = 10 m

-

čerpací stanice odpadních vod

-

vedení VN 22kV, OP = 7 m

-

vedení VVN 110kV, OP = 12 m

-

TS zděná, OP = 2 m

-

TS stožárová, OP = 7 m

-

radiový směrový spoj

Ochrana dopravní infrastruktury:
-

silnice I. třídy, OP = 50 m

-

silnice II. třídy, OP = 15 m

-

silnice III. třídy, OP = 15 m

-

OP železniční dopravy

-

OP letišť s výškovým omezením staveb

Limity vyplývající z vlastností území:
-

BPEJ – I. třída ochrany půd

-

BPEJ – II. třída ochrany půd

-

investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – meliorace

-

odval, halda

-

archeologická naleziště
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-

OP hřbitova

j) 3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
j) 3.1 Silniční doprava
Řešené správní území obce Čichalov (k.ú. Čichalov, Kovářov u Žlutic, Mokrá u Chyší a Štoutov) leží na
náhorní planině, na samém východním okraji Karlovarského kraje a relativně stranou hlavních dopravních
tras, byť v těsné blízkosti státní silnice I/6 (Karlovy Vary - Praha).
Předmětné řešené správní území je převážně zemědělského charakteru. Z hlediska celostátního, tj.
tranzitního pohledu, tak i prakticky z krajského a to nejen proto, že tento prostor leží v těžišti čtyř
významnějších dopravních směrů, které je sice lemují, ale jsou pouze v jeho blízkosti bez přímého
dopravního dopadu na tento řešený prostor.
-

na úrovni státních silnic hlavní dopravní tah mezi Karlovými Vary a Prahou na
severu (I/6),

-

na úrovni krajských silnic druhé třídy pak ze západu dopravní propojka I/6
(s napojením u Vahanče) - Žlutice - Manětín - Plzeň po silnici II/205

-

na jihovýchodní straně Toužim - Žlutice (silnice II/193) a dále pak Chyše Lubenec - Podbořany - Louny (II/226)

-

z východní strany pak řešený prostor obepíná další krajská silnice II/194 (Chyše Bošov - Valeč a hranice kraje směrem do severních Čech.

Z dopravního pohledu v řešeném prostoru je rozhodující objem dopravy veden po krajských silnicích třetí
třídy - III/1947 a III/1948, které propojují obec a jednotlivá sídla a tvoří „osový" dopravní kříž v daném
území.
ÚP výrazně mění koncepci silniční dopravy na území obce a to plánovanými stavbami dálnice D6 Karlovy
Vary – Praha v úseku Olšová Vrata – hranice KK / ÚK (Bošov) a okrajově přeložkou silnice II/194 v Nové
Teplici na území sousední obce Chyše. Ve vazbě na výstavbu dálnice D6 bude zároveň provedena jako
vyvolaná investice přeložka silnice III/1948 přemostěním dálnice D6, stávající komunikace I/6 bude
upravena na doprovodnou komunikaci II/606. ÚP pro stavbu dálnice D6 vymezuje upřesněný koridor
dopravní infrastruktury nadmístního významu CD1 dle A1-ZÚR KK a rovněž i další koridor dopravní
infrastruktury místního významu CD2 dle poskytnutých podkladů ŘSD. V současné době se prověřuje
aktualizovaná trasaD6 v úseku Karlovy Vary – Bošov, která mírně severně vybočuje z koridoru D1 dle
A1-ZÚR KK. Proto byl po dohodě KÚ KK , ORR a ŘSD vymezen další koridor CD2, který pokrývá
nejnovější prověřovanou variantu trasy D6 v tomto úseku. V následné aktualizaci ZÚR KK bude prověřen
vymezený koridor CD1 pro D6 a v případě nutnosti bude jeho trasa aktualizována dle DUR. Součástí
aktuálních podkladů ŘSD na uvedený úsek dálnice D6 byla i částečná přeložka silnice III/1948
přemostěním dálnice D6 směrem od stávající silnice I/6 k obci Čichalov. Pro tuto stavbu ÚP vymezuje
další koridor dopravní infrastruktury místního významu CD4.
Okrajově na východě území je vymezen další koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu CD3
pro přeložku silnice II/194 mimo sídlo Nová Teplice na území sousední obce Chyše. Jedná se o naprosto
okrajovou část koridoru CD3, nepředpokládá se, že uvedená přeložka silnice II/194 v reálné podobě na
území obce Čichalov zasáhne.
Všechny 4 vymezené dopravní koridory jsou řešeny jako neprůhledné se stanovenými regulačními
podmínkami:

105

ÚZEMNÍ PLÁN ČÍCHALOV

 Pro vymezené koridory dopravní silniční infrastruktury CD1, CD2 se stanovují tyto podmínky
pro rozhodování v jejich území:
1. V koridorech CD1, CD2 bude umístěna dálnice D6 v úseku Olšova Vrata - Bošov jako stavba hlavní
(včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, doprovodné zeleně) a dále stavby vedlejší.
Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz dálnice D6 a vyvolané přeložky technické a
dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i s přesahem mimo
vymezené koridory CD1, CD2.
2. Nové stavby a opatření nesouvisející ani nevyvolané stavbami dálnice D6 včetně jejich dopravního
napojení na stávající komunikace se mohou umisťovat do těchto koridorů CD1, CD2 do doby
zahájení užívání dokončení stavby dálnice D6 pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a
bezpečnosti státu nebo ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Při využití koridorů CD1, CD2 je třeba zohlednit přírodní, kulturní a další civilizační hodnoty a
stávající limity využití území.
4. Po zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude zpracovaná změna
ÚP, která vypustí příslušné koridory CD1, CD2, územně stabilizuje stavbu dálnice D6 včetně
dopravního napojení na stávající komunikace jako zastavěné území s rozdílným způsobem využití
DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční a rovněž zapracuje její OP jako stávající limit využití
území. Změna ÚP zároveň dopracuje nevyužité území v rušených koridorech CD1, CD2 v režimu
nezastavěné kulturní krajiny. Tyto nově vymezené plochy s rozdílným způsobem využití budou
stanoveny ve vazbě na přilehlé území.
5. Po dobu výstavby dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude dočasně omezena funkčnost RK 1027,
LC 04, LC 02, LK 17. Do zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 bude nevyužité území
v koridorech CD1, CD2 s vymezenými částmi prvků ÚSES sanováno a rekultivováno za účelem
obnovy funkčnosti těchto dotčených prvků ÚSES.
6. Stavba dálnice D6 v koridorech dopravní infrastruktury CD1, CD2 bude prostorově koordinována se
stavbami přeložky silnice III/1948 v koridoru CD4, se stavbou vedení 400kV – propojení TR
Vernéřov – TR Vítkov v koridoru CT1, se stavbou skupinového vodovodu Budov – Verušičky –
Čichalov v koridoru CT3.
 Pro vymezené koridory dopravní silniční infrastruktury CD3, CD4 se stanovují tyto podmínky
pro rozhodování v jejich území:
1. V koridoru CD3 bude umístěna přeložka silnice II/194 jako stavba hlavní (včetně náspů, zářezů,
opěrných zdí, mostů, doprovodné zeleně) a dále stavby vedlejší.
V koridoru CD4 bude umístěna přeložka silnice III/1948 jako stavba hlavní (včetně náspů, zářezů,
opěrných zdí, mostů, doprovodné zeleně) a dále stavby vedlejší.
Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz přeložek silnic II/194 a III/1948 a vyvolané
přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i
s přesahem mimo vymezené koridory CD3, CD4.
2. Nové stavby a opatření nesouvisející ani nevyvolané stavbami přeložek silnic II/194 a III/1948 včetně
dopravního napojení na stávající komunikace se mohou umisťovat do těchto koridorů CD3, CD4 do
doby zahájení užívání dokončených staveb přeložek silnic II/194 a III/1948 pouze pokud budou
určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo ke snižování ohrožení v území povodněmi a
jinými přírodními katastrofami.
3. Při využití koridorů CD3, CD4 je třeba zohlednit přírodní, kulturní a další civilizační hodnoty a
stávající limity využití území.
4. Po zahájení užívání dokončených staveb přeložek silnic II/194 a III/1948 v koridorech CD3, CD4
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bude zpracovaná změna ÚP, která vypustí příslušné koridory CD3, CD4, územně stabilizuje stavby
přeložek silnic II/194 a III/1948 včetně jejich dopravního napojení na stávající komunikace jako
zastavěné území s rozdílným způsobem využití

DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční a

rovněž zapracuje jejich OP jako stávající limity využití území. Změna ÚP zároveň dopracuje
nevyužité území v rušených koridorech CD3, CD4 v režimu nezastavěné kulturní krajiny. Tyto nově
vymezené plochy s rozdílným způsobem využití budou stanoveny ve vazbě na přilehlé území.
5. Stavba přeložky silnice III/1948 v koridoru CD4 bude prostorově koordinována se stavbami dálnice
D6 v koridorech CD1, CD2, se stavbou vedení 400kV – propojení TR Vernéřov – TR Vítkov
v koridoru CT1, se stavbou skupinového vodovodu Budov – Verušičky – Čichalov v koridoru CT3.
Koridor CD1 byl vymezen v upřesněné konstantní šířce 200 m. Koridor CD2 byl vymezen o proměnlivé
šířce max. 200 m a to pouze pro potřeby změněné trasy oblouku D6 v dané lokalitě dle aktuálních
podkladů ŘSD. Koridor CD3 byl dle ÚAP vymezen v š. 200 m – do území obce zasahuje pouze okrajová
část š. cca 50 m. Koridor CD4 byl vymezen v konstantní šířce 100 m. Pro navrhované stavby dopravní
infrastruktury ve veřejném zájmu v koridorech CD1, CD2, CD3, CD4 jsou rovněž navrženy VPS pouze
s možností vyvlastnění VD01, VD02, VD05. VPS VD01 pro dálnici D6 je vymezena zároveň na obou
koridorech CD1, CD2.
Po realizaci dálnice D6 bude území obce napojeno na celostátní systém komunikací silnicí III/1948 a přes
doprovodnou komunikaci II/606 na dálnici D6 mimoúrovňovou křižovatkou u Knínic.
ÚP dále navrhuje pouze dílčí úpravy obou krajských silnic, které se omezí na odstranění dopravních závad
v podobě narovnání směrových oblouků, případně úprav křižovatek. Jsou navrženy zastavitelné plochy
silniční dopravy (DS) Z3 pro okružní křižovatku silnic III/1947 a III/1948 a Z4 pro vyrovnání směrového
oblouku na silnici III/1947.
Stavební úpravu si zaslouží právě výše zmíněná křižovatka silnic II/1947 a III/1948, která v současné době
nevyhovuje platné legislativě. Přes značné klesání směrem do Kovářova je možno ji změnit buď na
klasickou průsečnou křižovatku, nebo dle tohoto návrhu zde realizovat okružní křižovatku (vnější průměr
obvodu alespoň 40 m). Problémem pro obě varianty je zajištění normových hodnot a situování
autobusových zastávek, které by alespoň v prostoru křižovatky měly být doplněny i o pěší trasy nebo
odsazené chodníky. V následné projektové dokumentaci bude podrobně prověřena problematika úpravy
této křižovatky silnic III/1947 a III/1948. ÚP nevylučuje pouze úpravu stávající průsečné křižovatky silnic
III. třídy místo navrhované okružní křižovatky.
Rovněž pro tyto plánované dopravní stavby na plochách Z3, Z4 jsou navrženy VPS pouze s možností
vyvlastnění VD03, VD04.
Dle usnesení ZO č. 91/2020 ze dne 27.5.2020 byla v ÚP stabilizovaná komunikace z Čichalova do
Štoutova jako plocha DS stav, nikoliv jako dříve NSzo.
ÚP nevymezuje žádné nové plochy pro dopravu v klidu. V Čichalově je potřeba vymezit nová parkovací
místa u bytových domů na funkční ploše BH. Rovněž v sídle Mokrá bude nutno realizovat nová parkovací
místa u bytových domů na funkční ploše BH. V Kovářově ani ve Štoutově není potřeba vymezit nové
plochy pro parkoviště.
Pokud budou v řešeném prostoru v budoucnosti realizovány jakékoli komerční záměry (například penzion,
služby apod.), pak je nutno naplnit stavební zákon a k takovýmto provozům důsledně vyžadovat řešení
dopravy v klidu. V řešeném prostoru toto platí dvojnásobně, protože zde nejsou nevyužívané parkovací
plochy, které by bylo možno zástupně využít. Jednoznačně musí platit, že odstavení vozidel návštěvníků
musí být řešeno v souladu s normou a dle potřeb na vlastním pozemku a náklady investora.
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Účelové polní a lesní cesty nejsou v ÚP samostatně sledovány, neboť dosud probíhají KoPÚ, které jejich
stávající koncepci mohou změnit.
Řešené území má dopravní obsluhu prováděnou veřejnou autobusovou dopravou. S výstavbou dálnice
D6 je možno očekávat i změny této hromadné dopravy.
Pro autobus budou realizovány zálivy pouze v Čichalově. Větší stavební zásah představuje pouze
realizace zastávek na odbočce do Kovářova, protože tyto jsou situovány v území mimo zastavěné území
obce a tudíž musí být mimo profil vozovky.
Pěší doprava je v zástavbě vedena pouze po silnicích.
Ryzí samostatné cyklistické stezky v zájmovém území zatím nejsou. Cyklisté využívají stávající krajské
silnice a místní a účelové komunikace, případě i polní a lesní cesty propojující zastavěné části sousedních
katastrů.
Z hlediska širších vztahů zde je vedena jedna větev cyklotrasy „Cesta z města 8", která prochází všemi
čtyřmi částmi řešeného prostoru (byť Kovářova se jen dotýká v pohledové vzdálenosti).
Do jižního okraje území obce zasahuje OP regionální železní tratě č. 163 Protivec – Bochov. Území obce
je rovněž dotčeno OP letiště s výškovým omezením staveb. Oba limity využití území jsou v ÚP
zapracovány a zohledněny.

j) 4 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
j) 4.1 Vodní hospodářství
VODOVOD – STAV
 Obec Čichalov je zásobována vodou z vlastních zdrojů. Vodovod v obci zásobuje jen statek a část
obce z důvodu slabého zdroje vody. Zdrojem vody pro obec jsou dvě prameniště (pramení jímky a
zářezy) situované severovýchodně od obce. Voda je svedena do čerpací jímky a dále výtlačným řadem
do vodojemu Čichalov situovaném na severním okraji obce. Voda je dále vedena do obce gravitačním
potrubím
 Sídlo Kovářov je zásobováno vodou z vlastních zdrojů. V části sídla je vybudován vodovod - rozvod ze
studny. Vodovod vybudovali občané na vlastní náklady. Vodovod zásobuje pouze objekty pro trvalé
bydlení.
 Sídlo Štoutov je zásobeno vodou z vlastních zdrojů. V části sídla je vybudován vodovod - rozvod ze
studny. Vodovod zásobuje pouze objekty pro trvalé bydlení.
 Sídlo Mokrá nemá vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování vodou je zajištěno pouze
domovními studněmi u jednotlivých nemovitostí.
VODOVOD – NÁVRH
 Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje je navrženo propojení veřejného
vodovodu v obci Čichalov s vodovodní sítí obce Verušičky a tím dojde k napojení obce Čichalov do
systému skupinového vodovodu Žlutice. Změna koncepce zásobování pitnou vodou pouze vlastní
obce Čichalov je zakotvena i v A1-ZÚR KK, kde je na území obce vymezen koridor technické
infrastruktury pro zásobování vodou V26 Budov – Verušičky – Čichalov. ÚP zpřesňuje tento koridor
technické infrastruktury jako CT3 v šířce 200 m. Koridor CT3 je řešen jako průhledný bez vlivu na
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funkční využití území v něm. Území koridoru CT3 bude negativně dotčeno stavbou vodovodu pouze
dočasně po dobu jeho výstavby.
 Okrajově přes východní okraj řešeného území prochází další koridor technické infrastruktury
nadmístního významu CT2 pro vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice. Tento koridor CT2, který je
vymezen jako průhledný, upřesňuje v šířce 200 m koridor technické infrastruktury V26 vymezený
v A1-ZÚR KK. Území obce Čichalov nebude na vodovod vedený v koridoru CT2 napojen. Průhledný
koridor CT2 neovlivní funkční využití v něm vymezené. Území koridoru CT2 bude negativně ovlivněno
stavbou podzemní trasy vodovodu pouze při jeho výstavbě.
 Pro oba vymezené koridory technické infrastruktury CT2, CT3 jsou stanoveny regulační
podmínky pro rozhodování v jejich území:
1. V koridoru CT2 bude umístěn vodovod Vrbice – Bošov – skupinový vodovod Žlutice jako stavba
hlavní a dále stavby vedlejší.
V koridoru CT3 bude umístěn vodovod Budov – Verušičky - Čichalov jako stavba hlavní a dále
stavby vedlejší. Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz vodovodu a vyvolané
přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i
s přesahem mimo vymezené koridory CT2, CT3.
2. Do doby zahájení užívání dokončených staveb obou vodovodů bude území koridorů CT2, CT3
užíváno v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem využití
s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opaření nesouvisející ani nevyvolané stavbou
obou vodovodů se mohou umisťovat do těchto koridorů CT2, CT3 do doby zahájení užívání
dokončených vodovodů pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo ke
snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Koridor CT2 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování vybudované
trasy vodovodu Vrbice – Bošov – skupinový vodovod Žlutice jako stávajícího limitu využití území
včetně podmínek jeho OP
Koridor CT3 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování vybudované
trasy vodovodu Budov – Verušičky – Čichalov jako stávajícího limitu využití území včetně podmínek
jeho OP.
4. Stavba vodovodu Budov – Verušičky – Čichalov v koridoru technické infrastruktury CT3 bude
prostorově koordinována se stavbami dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 a stavbou vedení 400kV –
propojení TR Vernéřov – TR Vítkov v koridoru CT1.
 Rozvojové plochy obcí budou zásobovány ze stávajícího systému vodovodu stávajícími řady, resp.
jejich prodloužením a zokruhováním.
 Stávající systém zásobování vodou v sídlech Kovářov a Štoutov vyhovuje a nebude se měnit.
V případě zhoršení kvality pitné vody je třeba uvažovat o umístění úpravny v blízkosti zdroje.
 Pro zásobování sídla Mokrá pitnou vodou vzhledem k jeho velikosti a počtu trvale bydlících obyvatel
není investičně a provozně vhodné budovat vodovodní síť s vlastním zdrojem vody nebo uvažovat s
napojením na jiný vodovod pro veřejnou potřebu. V této části obce bude zachován stávající systém
zásobení vodou z individuálních studní. Nová zástavba bude zásobena z nově zrealizovaných
lokálních zdrojů, které vzniknou na základě hydrogeologického průzkumu a pod hydrogeologickým
dozorem, aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivňování a poklesům vydatností.
VODNÍ PLOCHY A VODNÍ TOKY
 Stávající vodní toky a plochy v řešeném území budou udržovány. Nové vodní toky ani plochy nejsou na
území obce navrženy.
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KANALIZACE - STAV
 V obci Čichalov, sídlech Kovářov a Štoutov není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu.
Splaškové odpadní vody jsou likvidovány v septicích s přepadem do terénu.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků mimo zastavěné území.
 V řešeném území v sídle Mokrá není vybudován žádný veřejný kanalizační systém ani centrální
čistírna odpadních vod. Odpadní vody ze zástavby jsou likvidovány individuálně, převážně v septicích
a žumpách. Přepady ze septiků jsou svedeny do podmoků, případně do návesního rybníka. Částečně
jsou splaškové vody akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na pole.
KANALIZACE - NÁVRH
 Vzhledem k počtu obyvatel a rozptýlené zástavbě není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu
odpadních vod a kanalizační síť v obci ani v žádném sídle.
 Odpadní vody z objektů navrhujeme likvidovat v domovních čistírnách. Další možností likvidace
odpadních vod je v akumulačních nepropustných jímkách, které budou pravidelně vyváženy na
nejbližší vhodné zařízení - v tomto případě je to ČOV Žlutice.
 Při likvidaci dešťových vod bude sledována možnost jejich vsakování na pozemku zástavby nebo jejich
zadržení v retenční nádrži na pozemku zástavby - případně lze u vybraných rozvojových lokalit
umístěných v blízkosti vodoteče dešťové vody svést do této vodoteče. Tato možnost je dále
podmíněna příhodnou konfigurací terénu.

j) 4.2 Zásobování elektrickou energií
V zájmovém území sídel Čichalov, Kovářov, Štoutov a Mokrá je provozována střídavá soustava 22kV,
vzdušným vedením. Vedení jsou napájena z rozvodny Toužim, z vývodů Ostrov - Kfely 110/22 kV.
Současný maximální odběr v řešeném území dle instalovaných transformátorů je Pp = 360 kVA (
160+100+100). Ve výhledu bude tento odběr navýšen v příslušných sídlech cca o Pp = 45 kW tj. celkem
120 k v řešeném území.
STAV ÚZEMÍ:
 Vzdušná linka vedení VVN 110kV zůstane nedotčena včetně ochranného pásma
 Vzdušná vedení VN jsou vedená převážně na betonových stožárech. Po trasách jsou příslušné
odbočky k TS. Pro výše uvedená navýšení odběrů je v sítí VN dostatek přirozeného výkonu a větší
zásah do rozvodu není požadován.
Zdroje elektrické energie
Obec Čichalov

TS č. KV 0162
typ minaret - zděná do 1x250 kVA
trafo 160 kVA
bez úprav
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Sídlo Kovářov

TS č. KV 0154
typ minaret - zděná do 1x 250 kVA
trafo 100 kVA
částečná rezerva ve výkonu po zrušení vývodu nn na Štoutov !
trafostanice je umístěna u silnice Kovářov-Štoutov, napájí zatím obě
sídla Kovářov a Štoutov NN vedeními

Sídlo Štoutov

navrhuje se vybudovat novou TS
předpoklad -1sloupová,trafo 100kVA

Sídlo Mokrá

TS č. KV 0159
typ dvousloupová
trafo 100 kVA
bez úprav

NÁVRH
Severním okrajem území podél koridoru pro stavbu dálnice D6 prochází koridor technické infrastruktury
nadmístního charakteru CT1 pro stavbu vedení 400kV jako propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov, který
je vymezen v A1-ZÚR KK jako koridor technické infrastruktury E04 pro zásobování elektrickou energií
republikového významu. Tento koridor vedení 400kV je zároveň vymezen i v PÚR ČR jako koridor
technické infrastruktury E2. ÚP tento upřesněný koridor E04 dle A1-.ZÚR KK zpřesňuje v šířce 200 m a
navrhuje ho jako průhledný koridor, který neovlivňuje funkční využití území v něm vymezené. Negativní
vliv koridoru na území bude pouze dočasný po dobu výstavby tohoto nového vedení 400kV. Pro stavbu
nového vedení 400kV v koridoru CT1 je navržena VPS pouze s možností vyvlastnění VT02. Pro koridor
technické infrastruktury CT1 jsou stanoveny regulační podmínky pro rozhodování v jeho území:
 Pro vymezený koridor technické infrastruktury CT1 se stanovují tyto podmínky pro rozhodování
v jeho území:
1. V koridoru CT1 bude umístěno vedení 400kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov jako stavba
hlavní a dále stavby vedlejší. Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz elektrického
vedení a vyvolané přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby)
mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor CT1.
2. Do doby zahájení užívání dokončené stavby vedení 400kV bude území koridoru CT1 užíváno
v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem využití
s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opaření nesouvisející ani nevyvolané stavbou
vedení 400kV se mohou umisťovat do tohoto koridoru CT1 do doby zahájení užívání dokončeného
vedení 400kV pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo ke snižování
ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Koridor CT1 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování vybudované
trasy vedení 400kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov jako limitu využití území včetně
podmínek jeho OP.
ÚP rozšiřuje rozvoj vedení 22kV o novou odbočku jihozápadně u Štoutova k nové trafostanici v sídle
Štoutov.
V řešeném území dochází k částečnému navýšení odběru elektrické energie využitím vhodných
staveništních míst, kde jsou navrženy nové RD se stupněm elektrizace „C", u kterých mimo napájení
drobných spotřebičů se elektřina používá k vaření, přípravě TUV a k elektrickému akumulačnímu vytápění
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- ČSN 33 2130. Předpokládané výpočtové zatížení jednoho RD

Pp = 15,0 kW při doporučených

hybridních akukamnech a uvažované soudobosti mezi objekty.
NOVÉ ODBĚRY - ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
Obec Čichalov
Sídlo Štoutov

- navýšení odběru el. energie – lokality P1, P2: Pp = 45 kV
- navýšení odběru el. energie – lokalita P3: Pp = 45 kV, nová TS vybudovaná na
západním okraji sídla na ploše P10

Sídlo Kovářov

- navýšení odběru el. energie – lokalita P4: Pp = 45 kV

Sídlo Mokrá

- navýšení odběru el. energie – lokality P5, P6: Pp = 30 kV, lokalita P7 = Pp = 15
kV

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Současně s rozvody nn budou realizovány i nové úseky veřejného osvětlení.

j) 4.3 Zásobování plynem
V řešeném území tj. na správním území obce Čichalov se v současné době nenachází
žádná trasa plynovodu. V blízkém časovém horizontu se neuvažuje napojit toto území na plynovod pro
jeho odlehlost, terénní profil a klesající zájem občanů. Plynovodní síť v širším okolí bude ukončena v
Bochově na základě realizace zásobování města Žlutice bioplynem.

j) 4.4 Zásobování teplem
Koncepce zásobování teplem se na území obce nemění. Územní plán nenavrhuje žádný centrální systém
zásobování teplem. Vytápění jednotlivých objektů v řešeném území bude i nadále prováděno individuálně,
dnes převládají lokálními topidla na pevná paliva. Není zde centrální ani bloková kotelna. Předpokládá se
postupný přechod na vytápění ekologičtějšími palivy, které tolik nezatíží kvalitu ovzduší a přírodní
prostředí.

j) 4.5 Vnější sdělovací rozvody
V zájmovém území sídel Čichalov, Kovářov, Štoutov a Mokra se nachází podzemní telefonní sítě místních
a dálkových kabelů, dálkových optických kabelů
Stávající kabelová síť v řešeném území vykazuje značné rezervy, které pokryjí požadavky navržených
rozvojových ploch na připojení na veřejné telefonní sítě.
Příjem českých televizních programů
V rozsahu řešeného území je zajištěn dostatečný digitální příjem všech dostupných televizních stanic.
Signály zajišťuje vysílač Krašov.
Radiokomunikace
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Provozované trasy rádiových signálů ( vzdušné koridory) případnou zástavbou nebudou v řešeném území
narušeny.

j) 5 KONCEPCE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ
ÚP navrhuje pouze omezený rozsah VPS, VPO:
 VPS s možností pouze vyvlastnění:
Dopravní infrastruktura
VD01 – dálnice D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov), VPS D01 dle A1-ZÚR KK - řešeno v rozsahu
obou koridorů CD1 a CD2 zároveň, vyvlastnění ve prospěch České republiky, ŘSD s vyjmutými
pozemky v současném vlastnictví České republiky, ŘSD
VD02 – přeložka silnice III/1948 v severní části území – řešeno v rozsahu koridoru CD4, vyvlastnění ve
prospěch Karlovarského kraje s vyjmutými pozemky v současném vlastnictví Karlovarského kraje
VD03 – okružní křižovatka na silnicích III/1947 a III/1948 ve střední části území – rozv.pl.Z2 – řešeno
v rozsahu rozvl.pl. Z2, vyvlastnění ve prospěch Karlovarského kraje s vyjmutými pozemky
v současném vlastnictví Karlovarského kraje
VD04 – vyrovnání zatáčky na silnici III/1947 v jihozápadní části území – rozv.pl.Z3 - řešeno v rozsahu
rozvl.pl. Z3, vyvlastnění ve prospěch Karlovarského kraje s vyjmutými pozemky v současném
vlastnictví Karlovarského kraje
VD05 – přeložka silnice II/194 Nová Teplice. VPS D64 dle A1-ZÚR KK – řešeno v rozsahu koridoru
CD3, vyvlastnění ve prospěch Karlovarského kraje s vyjmutými pozemky v současném vlastnictví
Karlovarského kraje
Technická infrastruktura
VT01 – vodovod Budov – Verušičky – Čichalov VPS V26 dle A1-ZÚR KK – řešeno v rozsahu koridoru
CT3, vyvlastnění ve prospěch Karlovarského kraje s vyjmutými pozemky v současném vlastnictví
Karlovarského kraje
VT02 – vedení 400kV – propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov, VPS E04 dle A1-ZÚR KK - řešeno
v rozsahu koridoru CT1, vyvlastnění ve prospěch České republiky, ČEPS,a.s.
VT03 – vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice, VPS V07 dle A1-ZÚR KK – řešeno v rozsahu koridoru
CT2, vyvlastnění ve prospěch Karlovarského kraje s vyjmutými pozemky v současném vlastnictví
Karlovarského kraje
VT04 – venkovní vedení VN 22kV v sídle Štoutov – vyvlastnění ve prospěch České republiky – ČEZ,
a.s.
 VPO s možností pouze vyvlastnění:
Založení prvků ÚSES: pouze části prvků bez lesní půdy, určeno pro výsadbu skupinek mimolesní
zeleně, dle tabulek ÚSES – viz. kap. 1.e)2 textové části výroku ÚP, veškerá VPO jsou navržena
k vyvlastnění ve prospěch obce Čichalov s vyjmutými pozemky ve vlastnictví obce:
VU01 – založení lokálního biocentra LC07 „Návrší u Mokré“
VU02 – založení lokálního biokoridoru LK05 – spojnice LC02 a LC08
VU03 – založení lokálního biokoridoru LK07 – spojnice LC02 a LC03
VU04 – založení lokálního biokoridoru LK08 – spojnice LC03 a LC04
VU05 – založení lokálního biokoridoru LK10 – spojnice LC04 a LC10
VU06 – založení lokálního biokoridoru LK13 – spojnice LC05 a LC06
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VU07 – založení lokálního biokoridoru LK15 – spojnice LC06 – RK1027
 VPS s možností pouze uplatnění předkupního práva:
Veřejná prostranství
PP1 – plocha veřejného prostranství s parkem na severozápadě obce – rozv.pl. Z5
 ÚP nenavrhuje žádné VPS s vyvlastněním a s možností uplatnit zároveň i předkupní právo, neboť dle
doporučení MMR je potřebné VPS pro dopravní stavby navrhovat bez možnosti uplatnění předkupního
práva.
 ÚP nenavrhuje žádné nové plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury – tedy ani
žádné VPS pro občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury.
 ÚP nenavrhuje v souladu se zadáním ÚP žádné asanace.
 ÚP nenavrhuje žádné VPS ani VPO pro obranu státu, nebyl uplatněn takový požadavek.
Poznámka:
Vzhledem ke skutečnosti, že se na území obce zásadně změnila koncepce dopravní infrastruktury po
vydání A1-ZÚR KK, je zcela zjevné, že se zásadně změnily i vymezené VPS pro tyto dopravní stavby od
etapy návrh ÚP (2013).

j) 6 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTRNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ
 A1-ZÚR KK vymezuje na území obce oblast krajin Tepelska a Toužimska (D), vlastní krajinu Horní tok
Střely (D.2) s převažujícím charakterem zemědělské až lesozemědělské krajiny s dochovanou
vyváženou rozdrobenou strukturou sítě malých venkovských sídel uprostřed intenzivně zemědělsky
využívané kulturní krajiny. Lesní porosty se objevují zejména v údolních nivách obou potoků. ÚP tuto
strukturu krajiny zachovává a nenavrhuje žádnou plochu změn v krajině.
 Na území obce se nacházejí tato zvláště chráněná území kulturní krajiny:
-

Natura 2000 – ptačí oblast Doupovské hory – do území obce zasahuje okrajově pouze severně od
stávající silnice I/6. V tomto prostoru bude částečně vedená dálnice D6 v koridoru CD2.

 Na území obce se nacházejí tato obecně chráněná území kulturní krajiny:
-

registrovaný VKP: Chyšské meze, ZP/734/96-246

-

významný krajinný prvek ze zákona: les, vodní toky a rybníky, údolní nivy

ÚP zabírá les pouze nadmístní dopravní infrastrukturou ve veřejném zájmu – dálnice D6 v koridoru
CD1, CD2.
ÚP zachovává vodní toky a rybníky beze změny kromě rybníka na návsi obce u OÚ na p.p.č. 79 k.ú.
Čichalov, který je dlouhodobě vyschlý. Rybník bude zasypán a vzniklá plocha bude revitalizována
jako zeleň přírodního charakteru ZP s parkovou úpravou. Z důvodu dlouhodobé nefunkčnosti tohoto
rybníku a jeho rychlého zarůstání řeší ÚP na této ploše již stávající plochu ZP. Údolní nivy Malé i
Velké Trasovky se stanoveným záplavovým územím Q 100 včetně aktivní zóny jsou zachovány beze
změn, bez rozvojových ploch. Stabilizovaná lokalita Matoušova mlýna u toku Velké Trasovky je
stabilizována jako území SV – stav na základě vyhodnocení stanovisek DO a připomínek ke
společnému jednání o návrhu ÚP Čichalov, plošné vymezení ZÚ lokality Matoušova mlýna zůstalo
beze změny.
 ÚP jako obecná ochrana krajiny vymezuje na území obce ÚSES:
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-

dle A1-ZÚR KK je zpřesněno vymezení těchto funkčních prvků regionálního ÚSES:
-

regionální biocentrum funkční 1131 Matoušův mlýn

-

regionální biokoridor funkční 1027 – spojnice: Stěna u Holetic - Matoušův mlýn – RK 1030

 ÚP navrhuje na území obce prvky lokálního ÚSES:
-

lokální biocentra funkční:

03 Čichalovské pastviny
04 U Všech svatých
06 U Kovářova
08 Pod benzínkou
09 Padlina
10 Pod lomem

-

lokální biocentra navržená: 01 U tratě
02 Nad pískovnou
05 Nad školkou
07 Návrší u Mokré

-

lokální biokoridor funkční:

02 – spojnice: LC 08 – LC 01
03 – spojnice: LC 01 – LC 05
04 – spojnice: LC 05 – RC 1131

-

lokální biokoridor navržený: 01 – spojnice: hranice obce (Chyše) – LC 07
05 – spojnice: LC 02 – LC 01
07 – spojnice: LC 02 – LC 03
08 – spojnice: LC 04 – LK 07
10 – spojnice: LC 04 – LC 10
11 – spojnice: LC 03 – LC 06
12 – spojnice: LC 03 – LC 06
13 – spojnice: LC 05 – LC 06
14 – spojnice: hranice obce (Chyše) – LK 16
15 – spojnice: LC 06 – RK 1027
16 – spojnice: hranice obce (Chyše) – LK 01
17 – spojnice: hranice obce (Skřípová) – LK 01

Jednotlivé prvky ÚSES jsou vymezeny do katastrální mapy, pouze vybrané navržené prvky lokálního
ÚSES jsou navrženy k založení. K založení jsou navrženy prvky ÚSES, pro které byly v textové části
výroku ÚP kap. 1.e) 2 navrženy dosadby skupinek mimolesní zeleně. Pro potřebnou výsadbu skupinek
zeleně ke zvýšení ekologické stability krajiny a k zajištění funkčnosti jednotlivých prvků ÚSES nenavrhuje
ÚP žádné plochy změn v krajině, které by měnily strukturu krajiny. Jsou navržena tato VPO s možností
pouze vyvlastnění:
VU01 – založení lokálního biocentra LC07 „Návrší u Mokré“
VU02 – založení lokálního biokoridoru LK05 – spojnice LC02 a LC08
VU03 – založení lokálního biokoridoru LK07 – spojnice LC02 a LC03
VU04 – založení lokálního biokoridoru LK08 – spojnice LC03 a LC04
VU05 – založení lokálního biokoridoru LK10 – spojnice LC04 a LC10
VU06 – založení lokálního biokoridoru LK13 – spojnice LC05 a LC06
VU07 – založení lokálního biokoridoru LK15 – spojnice LC06 – RK1027
VPO nejsou navržena na částech dnes nefunkčních lokálních prvků ÚSES vymezených na lesní půdě,
kde se z podstaty věci nepředpokládá realizace nové výsadby zeleně. Severním okrajem řešeného území
procházejí koridory dopravní infrastruktury CD1, CD2, CD3, CD4, které jsou řešeny jako neprůhledné.
Vybrané vymezené prvky ÚSES jsou v ÚP vymezeny jako překryvné i v navržených dopravních
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koridorech CD1, CD2. Jejich funkčnost je ošetřena v regulačních podmínkách stanovených pro dopravní
koridory, viz. kap. 1.d)1.1.1 textové části výroku ÚP:
-

pro vymezené koridory dopravní silniční infrastruktury CD1, CD2 - bod č. 5. Po dobu výstavby
dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude dočasně omezena funkčnost RK 1027, LC 04, LC 02, LK
17. Do zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 bude nevyužité území v koridorech CD1,
CD2 s vymezenými částmi prvků ÚSES sanováno a rekultivováno za účelem obnovy funkčnosti
těchto dotčených prvků ÚSES.

Koncepce ÚSES dle etapy návrh ÚP (2013) byla ověřena autorizovaným projektantem ÚSES RNDr. J.
Křivancem s tímto závěrem, který byl zapracován do úpravy návrhu ÚP pro veřejné projednání, listopad
2019:
„A) Aktualizace ve vztahu k novým metodickým pravidlům dle Metodiky vymezování územního systému
ekologické stability (MŽP, březen 2017)
Zkontrolováno:
Obvyklá hustota sítě (žádný bod v území není vzdálen více než 2 km od jakéhokoliv prvku ÚSES vyhovuje pro celé území
Biocentra - plocha celkem, funkčně spojitá plocha reprezentativních ekosystémů, tvar
- vyhovují všechna BC kromě č. 6 U Kovářova a 7 Návrší u Mokré
- nevyhovují BC 6 (výrazně protáhlý tvar vyžadující zvětšení plochy), BC 7 (celková plocha nižší než limitní
hodnota 3 ha)
Lze řešit: ano.
Návrh řešení: dílčí rozšíření jižním směrem (BC 6) a jihovýchodním směrem (BC 7) dle aktuálního stavu
území a hranic pozemků
Biokoridory - šířka, délka, funkční vazby ekosystémů
- vyhovují všechny biokoridory
Úprava tabulek:
- není z metodických důvodů potřebná
B) Aktualizace v území dotčeném výstavbou dálnice D6
Podklady:
D6 – Karlovarský kraj. Oznámení ke zjišťovacímu řízení (Ing. Libor Ladyš, EKOLA group s. r. o.)., dále jen
„Oznámení“
Závěr zjišťovacího řízení (říjen 2018).
Studie na posouzení vlivu liniové stavby "D6 Knínice-Bošov" na novou organizaci ZPF k.ú. Čichalov
včetně částí k.ú. Budov a k.ú. Verušičky“ (AGROPLAN s. r. o.), dále jen „Studie“
Dotčené prvky ÚSES:
- lokální biocentra č. 2 Nad pískovnou a č. 4 U všech svatých
- lokální biocentra č. 8 Pod benzínkou a č. 9 Padlina
- regionální biokoridor č. 1026 Stěna u Holetic – Matoušův mlýn
- lokální biokoridory č. 2, 5 a 17
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Oznámení popisuje v úseku Knínice – Bošov již plně stabilizovanou invariantní trasu dálnice D6 a její
základní environmentální dopady. Jeho součástí je Migrační studie, která je základním podkladem pro
vyřešení střetů posuzované stavby s prvky systému ÚSES.
Aktualizace prvků ÚSES – biocentra
- biocentra č. 2 a 4
Dle Oznámení nejsou dotčena, trasa dálnice je situována severně od nich v dostatečné vzdálenosti. V ÚP
Čichalov jsou biocentra graficky vymezena jako překryvná s koridory dopravní infrastruktury nadmístního
a místního významu CD1 a CD2. Při výstavbě dálnice bude jejich funkčnost dočasně omezena.
- biocentra č. 8 a 9
Případné dotčení biocenter se řeší mimo území obce Čichalov.
Aktualizace prvků ÚSES – biokoridory
- regionální biokoridor č. 1026 a lokální biokoridor č. 2
Dle Oznámení jsou údolí Velké a Malé Trasovky překlenuta mosty s dostatečným prostorem pro migraci a
tedy i průchod biokoridorů. V ÚP Čichalov jsou oba prvky graficky vymezeny jako překryvné s koridory
dopravní infrastruktury nadmístního a místního významu CD1 a CD2. Při výstavbě dálnice bude jejich
funkčnost dočasně omezena.
- lokální biokoridor č. 5
Dle Oznámení navrhla Migrační studie na základě migračních parametrů zrušit křížení biokoridoru s
dálnicí a přesunout celý biokoridor do prostoru jižně od dálnice – propojení ve směru západ – východ
zůstává zachováno a funkční vazby se nemění. V ÚP Čichalov je upravená trasa biokoridoru vedena
podél navrhované polní cesty 21. Cesta č.21 je vymezena ve Studii k propojení území severně od obce s
údolím Malé Trasovky, které dnes chybí – historické cesty byly zlikvidovány. Kvůli přesunu biokoridoru je
nutné mírně zvětšit lokální biocentrum č. 1, aby nedocházelo ke křížení biokoridorů různého charakteru.
- lokální biokoridor č. 17
Dle Oznámení je migrační průchod přes dálnici řešen mimo území obce mimoúrovňovým křížením s polní
cestou. V ÚP Čichalov je biokoridor graficky vymezen jako překryvný s koridorem dopravní infrastruktury
nadmístního a místního významu CD1 a CD2. Při výstavbě dálnice D6 bude jejich funkčnost dočasně
omezena.

Úprava tabulek:
- pouze u biokoridoru č. 5 v řádce spojnice:
původně BC 2 - BC 8
aktuálně

BC 2 - BC 1

C) Změna názvu regionálního biokoridoru č. 1026 na 1027
Při celostátním vymezování regionálního ÚSES (Územně technický podklad nadregionální - regionální
ÚSES ČR) byl úsek mezi regionálními biocentry č. 1132 Stěna u Holetic a č. 1131 Matoušův mlýn
vymezen jako regionální biokoridor č. 1026 Stěna u Holetic - Matoušův mlýn.
Při zpracování ZÚR Karlovarského kraje i jejich Aktualizace č. 1 byl tento úsek v seznamu biokoridorů
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opomenut a v grafické části označen číslem 1027. Současný název dle textové části A1-ZÚR KK 1027
Matoušův mlýn - RK 1030 tak nekoresponduje s grafickou částí a postihuje pouze jižní část biokoridoru
nacházející se mimo území obce.
V rámci respektování nadřazené dokumentace bude původní označení regionálního biokoridoru 1026 dle
etapy návrh ÚP (2013) změněno na 1027. Aby byl přitom podchycen celý průběh biokoridoru, je nutné
změnit název na 1027 Stěna u Holetic - Matoušův mlýn - RK 1030.
Nutno přitom upozornit, že biokoridor 1027 vymezený v A1-ZÚR KK neodpovídá Metodice vymezování
územního systému ekologické stability (MŽP, březen 2017), neboť přesahuje limitní délku pro regionální
biokoridory a regionální biocentrum Matoušův mlýn místo krajního bodu je situováno uvnitř trasy
biokoridoru.“
 Prostupnost krajinou se severním směrem ještě více omezí stavbou dálnice D6, přeložkou silnice
III/1948.
 Na DP Mokrá I. bude i nadále probíhat těžba Čedice.
 Cyklostezky se na území obce nevyskytují, nové nejsou navrhovány. Stávající značené turistické trasy
a cyklotrasy zůstanou do doby výstavby dálnice D6 beze změny. ÚP nenavrhuje žádné protierozní
opatření, neboť navržené úpravy lokálních prvků ÚSES budou zároveň v krajině plnit i tuto protierozní
funkci.
 Vzhledem k intenzivně využívané nezastavěné krajině k zemědělské prvovýrobě (dva stabilizované
zemědělské areály) nenavrhuje ÚP v krajině žádné plochy změn v krajině ani opatření.
 Okolí nemovitých kulturních památek na území obce nebude zastavováno stavbami, které by
znehodnotily pohledy na nemovité památky.
 Historicky hodnotné stavby – kapličky v Kovářově a ve Štoutově, hospodářské usedlosti ve Štoutově –
jsou zachovány a respektovány.

j) 7 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO JEHO
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Na území obce dlouhodobě probíhá povrchová těžba čediče východně od Štoutova na výhradním ložisku
stavebního kamene č. 020400 Mokrá u Chyše s DP č. 700498 Mokrá I. Vzhledem ke zpomalení těžby a ve
vazbě na kapacitu zásob čediče bude jeho těžba probíhat i nadále dlouhodobě. Proto ÚP celý prostor DP
Mokrá I. vymezuje jako stabilizovanou plochu NT – plochy těžby nerostů – nezastavěné. Na území obce je
dle ÚAP ORP Karlovy Vary sledován v jižní části DP Mokrá I. odval hlušiny.
j) 8 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
Obec Čichalov má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno ukrytí
plného počtu obyvatel i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech. Plán ukrytí musí
zabezpečit ukrytí, 100% obyvatel a 100% nejsilnější směny zaměstnanců v objektech. V řešeném území
není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel.
Na rozvojových plochách řešených v ÚP pro bydlení bude řešeno ukrytí obyvatelstva v improvizovaných
úkrytech, a to vždy v jednotlivých objektech na potřebnou kapacitu objektů.
Na rozvojových plochách dopravy, zeleně i na ploše sportu se neuvažuje s trvalým pobytem osob. Z toho
důvodu na těchto plochách nebudou zřizovány improvizované úkryty.
Jako zdroj požární vody na území obce slouží rybník v majetku obce, na p.p.č. 754, k.ú. Čichalov na
severozápadním okraji obce a umělá vodní nádrž v majetku obce na p.p.č.73 na návsi v k.ú.Čichalov.
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Tyto stávající zdroje požární vody budou využity k hašení požárů i na rozvojových plochách v obci a
sídlech.
Zásobování požární vodou bude řešeno v souladu se zněním §29, odst. 1 písm. k) zákona o požární
ochraně a v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – Zdroje
požární vody.
Komunikace pro příjezd a přístup techniky budou řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 0802,
respektive 73 0804.
V Čichalově nepracuje místní organizace dobrovolných hasičů. Zdrojem mimořádných událostí na území
obce Čichalov je tranzitní doprava na stávající silnici I/6 a rovněž místní doprava na silnicích III. třídy.
Mimořádné události řeší základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému Karlovarského
kraje. Na území obce vyjíždějí hasiči z obce Verušičky.
Prostředky individuální ochrany pro děti do 18 let, včetně doprovodu, budou pro stav ohrožení a válečný
stav (Vyhláška M. V. č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), na základě
počtů sdělených OÚ Čichalov, uloženy ve skladech HZS mimo území obce a připraveny k výdeji.
K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádné události se
využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, které si občané připravují
svépomocí z dostupných prostředků.
V případě nouze může být v prostorách OÚ zřízena stanice humanitární pomoci s výdejem pomůcek CO,
šatstva, balené pitné vody, hygienických pomůcek a nejnutnějších potravin. Provoz této humanitární
stanice bude řízen OÚ Čichalov a složkami integrovaného záchranného systému dle aktuální potřeby. Pro
objekt OÚ bude zajištěn náhradní zdroj elektrické energie.
ÚP navrhuje na území obce opatření v krajině nestavební povahy pro zvýšení ekologické stability území,
která zároveň zvýší retenční schopnost krajiny, zejména se jedná o výsadbu mimolesní zeleně po
skupinkách.
Na území obce se vyskytují stanovená záplavová území Q100 potoků Velká a Malá Trasovka včetně aktivní
zóny. ÚP nenavrhuje žádná protipovodňová opatření. Údolní nivy toků jsou respektovány jako VKP bez
navržené zástavby.
Na území Čichalova není žádný objekt, který by mohl poskytnout nouzovou ubytovací ani stravovací
kapacitu. Na území obce je hřbitov.
Na území obce Čichalov jsou provozovány 2 zemědělské areály. Mimořádná karanténní opatření řeší
krajská veterinární správa.
Na území obce nejsou skladovány žádné nebezpečné látky. V případě kontaminace lokálních zdrojů
veřejných vodovodů v Čichalově, Kovářově i Štoutově budou do obce přistavěny mobilní cisterny s pitnou
vodou, případně bude centrálně rozdávána balená voda.
V obci není ordinace praktického lékaře, která by v případě potřeby mohla poskytnout postiženým
obyvatelům zdravotní ošetření. Nejbližší ordinace praktického lékaře je ve Žluticích. Nejbližší nemocnice
je v Karlových Varech. Na území obce Čichalov není stanovena zóna havarijního plánování.
Menší množství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích je možno
přechodně uložit na jižní části návsi samotné obce Čichalov, p.p.č. 1070/1, k.ú. Čichalov v majetku obce.
Pokud bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí
krizový štáb při OÚ Čichalov vhodnou lokalitu na území obce ve volné krajině s dobrou přístupností a bez
možnosti kontaminace lokálních zdrojů pitné vody. OÚ Čichalov nepředpokládá trvalé skladování
sanačních materiálů na svém území.

j) 9 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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V zadání ÚP Čichalov nebylo požadováno posouzení vlivu ÚP na životní prostředí vzhledem k tomu, že na
řešené území se nenachází evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast - Natura 2000.
Krajský úřad Karlovarského kraje, OŽPZ ve svém stanovisku ze dne 11.11.2013 pod č.j. 3902/ZZ/13
stanovil, že nemá požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čichalov na životní prostředí ani na
zpracování variantního řešení územního plánu. Na základě tohoto stanoviska nebylo nutné zpracovávat
samostatné vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ).
ÚP navrhuje kroky, které zlepší stav životního prostředí na území obce:
-

rozvoj sídel je zaměřen pouze na bydlení, smíšené bydlení bez navržených ploch výroby a skladování

-

rozvoj v sídlech je výrazně zaměřen na dostavbu ZÚ s minimálním novým záborem nezastavěné
kulturní krajiny

-

stavby nadmístní dopravní a technické infrastruktury ve veřejném zájmu jsou koordinovaně vedeny
zejména podél severního okraje území mimo jakákoliv sídla

-

pro veškeré koridory dopravní a technické infrastruktury CD,CT navržené na území obce stanovuje ÚP
podrobné regulační podmínky pro rozhodování v jejich území, které vytvářejí dostatečnou ochranu
území před zástavbou pro jiné účely než pro které jsou koridory CD, CT vymezeny

-

lom na DP Mokrá I. je i nadále stabilizován a určen k těžbě (NT)

-

ÚP zlepšuje retenční podmínky krajiny návrhem VPO pro založení vybraných prvků ÚSES, navržená
výsadba skupinek mimolesní zeleně bude zároveň plnit i retenční funkci a zlepší podmínky pro
zadržování přívalové vody v kontaktu s obcí Čichalov a sídla Mokrá.

-

ÚP výrazně zlepšuje dopravní dostupnost území do Karlových Varů jako krajského města
s komplexním zázemím veřejného občanského vybavení a s množstvím pracovních příležitostí
(dálnice D6 v koridorech CD1, CD2)

-

ÚP zlepšuje i dopravní podmínky mezi vlastními sídly a odstraňuje dopravní závadu – na silnici 1947 je
navržena úprava křižovatky se silnicí 1948 a úprava směrového oblouku u Kovářova

-

ÚP doplňuje ve vazbě na požadovaný rozvoj zdroje elektrické energie – nová TS ve Štoutově

-

ÚP napojuje veřejný vodovod obce Čichalov na veřejný vodovod sousední obce Verušičky, tímto
řešením je obec napojena na skupinový vodovod Žlutice

-

drobné podnikání ve službách a řemeslech je na území obce umožněno v plochách SV, BV – ÚP
navrhuje nové rozvojové plochy BV i SV

-

ÚP zapracovává plánované investice nadmístního významu dle PÚR ČR, A1-ZÚR KK – dálnice D6
s přeložkou silnice III/1948, přeložka silnice II/194, trasa vedení 400kV jako propojení TR Vernéřov –
TR Vítkov, vodovod Budov – Verušičky – Čichalov pro napojení obce Čichalov, vodovod Vrbice –
Bošov – SV Žlutice

-

ÚP zlepšuje hygienické podmínky v obci a navrhuje odclonění stávajících zemědělských areálů
v Čichalově a v Mokré od ploch bydlení výsadbou mimolesní zeleně s ochrannou hygienickou funkcí

-

ÚP navrhuje v obci nové fotbalové hřiště

-

ÚP navrhuje v obci nový park s veřejnou zelení

-

ÚP navrhuje nové plochy pro bydlení pro nové obyvatele ke stabilizaci demografické situace v území

k) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území:
Hranice ZÚ byla pro řešené území nově vymezena k 15.07.2019 a to dle stavebního zákona, v platném
znění. Proti etapě návrh ÚP (2013) byl v etapě úprava návrhu ÚP před řízením (VII./2019) prověřen
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průběh ZÚ jak z hlediska uplatněných stanovisek DO, tak i ve vazbě na historický intravilán – některé
ostatní plochy dříve v ZÚ byly nyní vyčleněny mimo ZÚ – blíže viz. kap.j) textové zprávy odůvodnění.
Rovněž byla narovnána problematika užívaného hřiště v obci Čichalov – blíže viz. kap. j) textové části
odůvodnění ÚP.
ÚP sleduje koncepci rozvoje území ve vazbě na ÚPO Čichalov z r. 2006. ÚP prověřil, že přestavbové
plochy dle ÚPO nejsou stále využity k výstavbě a zároveň nejsou dotčeny limitem využití území, který
by jejich rozvoj neumožňoval.
 Dle ÚPO je rozvoj sídel navržen zejména jako dostavba ZÚ – tedy jako přestavbové území, které bylo
historicky již využito. Veškeré rozvojové plochy bydlení jsou řešeny jako přestavbové plochy. Z ÚPO
jsou převzaty P1, P2 v Čichalově, P3 ve Štoutově, P4 v Kovářově, P6, P7 v Mokré. Plocha P5 v Mokré
je navržena rovněž pro bydlení, ale nad rámec ÚPO. Veškeré tyto přestavbové plochy bydlení P1 – P7
jsou malého rozsahu poplatné skutečnosti, že se jedná o dostavbu proluk a jiných nevyužitých ploch
v ZÚ malých sídel. Na území obce žije v současné době cca 190 obyvatel, na přestavbových plochách
bydlení jsou vytvořeny podmínky pro nárůst obyvatel o cca 30.
Poznámka: Jako další rozvojové plochy v ZÚ a tedy další přestavbové plochy jsou řešeny: plochy
zeleně P8 a P9 podél plotů obou zemědělských areálů – hygienická a optická clona, plocha technické
infrastruktury P10 pro novou trafostanici ve Štoutově.
 Mimo ZÚ a tedy jako zastavitelné plochy ÚP navrhuje:
-

občanské vybavení: Z4 - plocha občanského vybavení na severozápadě obce – OS: plocha je
navržena pro nové fotbalové hřiště, celková rozloha

Z4 = 0,32 ha, dle požadavku obce byla plocha

pro hřiště Z4 (OS) zmenšena pouze na její původní západní část
-

dopravní infrastruktura: plochy Z2, Z3 pro odstranění stávajících dopravních závad na systému
krajských komunikací III. třídy, dopravní závady evidovány v ÚAP ORP Karlovy Vary, celková rozloha
Z2, Z3 = 0,27 ha.

-

veřejná prostranství: Z5 – plocha veřejného prostranství s parkem na severozápadě obce – ZV: jedná
se o východní část původní plochy Z4 (OS – listopad 2019), celkové rozloha Z5 = 0,41 ha. Pro tuto
zastavitelnou plochu Z5 je zároveň navržena nová VPS ozn. PP1 s možností uplatnění pouze
předkupního práva.
ÚP tedy řeší opodstatněný rozsah zastavitelných ploch v celkovém rozsahu 1,00 ha, které rozšiřují
občanské vybavení, veřejná prostranství a odstraňují závady na dopravní infrastruktuře ve veřejném
zájmu.

Poznámka:
 Problematika plánovaných dalších dopravních staveb (D6, přeložka III/1948, II/194) je řešena formou
koridorů dopravní infrastruktury dle metodiky MMR, které nepředstavují zastavitelné plochy.
 Návrhem nové zastavitelné plochy Z5 (ZV) se nenavýšila rozloha řešených zastavitelných ploch v ÚP,
neboť zároveň byla zmenšena plocha Z4 (OS).
Rozvoj území navrženými zastavitelnými plochami Z2, Z3, Z4, Z5 je oprávněný, plně v souladu
s potřebami území a výrazně přispěje k vyváženosti stavu všech tří pilířů URU na území obce.

l) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH
VYMEZENÍ
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Žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v A1-ZÚR KK, nejsou v ÚP navrhovány.
Dle kap. j) 6 textové části odůvodnění je aktualizován název regionálního biokoridoru 1027, správný název
„RK1027 Stěna u Holetic - Matoušův mlýn – RK 1030“

m)

VYHODNOCENÍ

PŘEDPOKLÁDANÝCH

DŮSLEDKŮ

NAVRHOVANÉHO

ŘEŠENÍ

NA

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
m) 1 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF


Úvod:

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění, a vyhl. č. 48/2011Sb.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl upravený výkres grafické části ÚP v.č.2
Hlavní výkres M 1 : 5.000
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v upraveném výkrese grafické části odůvodnění ÚP: v.č.3 Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu , M 1 : 5.000.
V těchto výkresech je vymezena a zakreslena hranice ZÚ k 15.07.2019 dle stavebního zákona č.183/2006
Sb., v platném znění. Hranice ZÚ vymezená v etapě návrh ÚP (2013) byla prověřena dle stanovisek DO
s přihlédnutím k průběhu historického intravilánu – viz. blíže kap. j) textové části odůvodnění ÚP.
Výměry, kultury i vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z jednotné evidence DKM. Řešené území se
nachází na k.ú. Čichalov, Kovářov u Žlutic, Mokrá u Chyší, Štoutov. Na území obce je vymezen regionální
a lokální ÚSES.
* Klimatické poměry
Území spadá do mírně teplé oblasti, dle Quitta

jde o oblast MT 2. Podnebí lze charakterizovat jako mírně

teplé, mírně vlhké. Průměrné roční teploty se pohybují kolem 7 - 8° C, průměrné roční srážky dosahují 550
- 650 mm.

* Skupiny půd hlavních půdních jednotek
-

HPJ 28 Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní, včetně slabě oglejených variet na
bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až středně
skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké profily a sklonité polohy většinou sušší.

-

HPJ 29 Kambizemě modální eubazické až mezobazické, včetně slabě oglejených variet, na rulách,
svorech, fylitech, amfibolitech, gabrech, gabrodioritech, nerozlišeném střídání hornin bazických,
neutrálních, kyselých, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry.

-

HPJ 30 Kambizemě modální eubazické až mezobazické, pararendziny modální a kambické,
pararendziny a kambizemě chromické, kambizemě vyluhované, včetně slabě oglejených variet, na
svahovinách sedimentárních hornin, pískovci, permokarbonu, flyši, převážně středně těžké lehčí až
středně těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší.
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-

HPJ 32 Kambizemě modální eubazické až mezobazické, kambizemě arenické, včetně slabě oglejených
variet, na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech,
granodioritech, gabrodioritech, křemenných dioritech, méně ortorulách, lehké s vyšším obsahem grusu,
bez skeletu až středně skeletovité, propustné, výsušnější, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.

-

HPJ 38 Půdy zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k zrnitostnímu složení s lepší
vododržností.

-

HPJ 48 Kambizemě oglejené a glejové, pararendziny kambické oglejené, pararendziny oglejené a
pseudogleje na opukách, břidlicích, drobách, permokarbonu nebo flyši, ojediněle bazických vyvřelinách
a tufech, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k
dočasnému, převážně jarnímu zamokření.

-

HPJ 50 Kambizemě oglejené a glejové, pseudogleje modální, kambické, dystrické na žulách, rulách,
svorech, fylitech, ryolitech, dacitech, ryolitových tufech, porfyrech, porfyritech, keratofyrech, znělcích,
trachytech, amfibolitech, gabrech, gabrodioritech, hadcích, peroditech, pikritech a opukách, bazických
vyvřelinách a jejich tufech s lehčí středně těžkou zeminou a na všech substrátech v KR 9, převážně
středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.

-

HPJ 71 Gleje fluvické, fluvizemě glejové, (černice fluvické glejové, fluvizemě glejové výrazně vlhčí)
stejných vlastností jako HPJ 70, úzké nivy - pod 50 m od toku, často trpí záplavami.

-

HPJ 73 Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviované, gleje hydroeluviované i
povrchové, gleje kambické, katény půd nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s
výskytem svahových pramenišť, lehčí středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité.

Tabulková část je zpracována v tab.č.1 pro celé správní území obce a je přiložena k této kapitole m) 1.
textové části odůvodnění ÚP Čichalov:
 Tab.č.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
V této tabulce je uvedeno:
-

způsob využití plochy, katastrální území, číslo lokality záboru ZPF, kultura ZPF, třída ochrany ZPF,
investice do půdy

-

výměra m2 zabíraného území, pozemku

 Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením provedl projektant tyto
úpravy, které měly zcela zásadní vliv na zábor ZPF:
-

aktualizace ZÚ – rozšíření plochy Z4

-

dle A1-ZÚR KK byly nově zapracovány koridory dopravní a technické infrastruktury CD1, CD3, CT1,
CT2, CT3, tímto řešeném byla zrušena plocha Z1 vymezená v návrhu ÚP (2013) pro přeložku silnice
III/1948 – nahrazeno koridorem CD4, dále byla zrušena územní rezerva pro rychlostní komunikaci R6

 Projektant zvážil nové skutečnosti a do úpravy návrhu ÚP před řízením dále zapracoval:
-

problematika dálnice D6 (nikoliv R6) byla nad rámec A1-ZÚR KK dle podkladů ŘSD upřesněna dalšími
koridory dopravní infrastruktury CD2, CD4 místního významu

 Dle nových požadavků obce (usnesení ZO č.91/2020 ze dne 27.5.2020) byly do návrhu ÚP pro
opakované veřejné projednání zapracovány tyto úpravy:
-

původní zastavitelná plocha Z4 (OS) zábor ZPF 0,74 ha byla rozdělena na dvě plochy: západní část
ponechána i nadále jako Z4 (OS), východní část řešená jako nová zastavitelná plocha Z5 (ZV), pro tuto
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novou plochu Z5 (ZV) byla navržena VPS ozn. PP1. Tato úprava nemá vliv na navržený zábor ZPF (Z4
= 0,32 ha ZPF, Z5 = 0,41 ha ZPF)
-

přestavbová plocha P1 (BV) v Čichalově byla výrazně zvětšena i na celou jižní část původního
zemědělského areálu v hranicích ZÚ. Tato úprava nemá vliv na navržený zábor ZPF, neboť se jedná
pouze o ostatní pozemky

-

v Kovářově bylo změněno funkční využití přestavbové plochy P4 ze SR na SV při zachování rozlohy
plochy, tato úprava nemá vliv na navržený zábor ZPF, neboť byl zachován rozsah a poloha rozvojové
plochy

-

aktualizace regulačních podmínek funkční plochy ZS (nový bod B.4.) a plochy VZ (nové znění bodu
B.1.)

-

další drobné aktualizace návrhu ÚP, které nemají žádný vliv na bilanci navrženého záboru ZPF – viz.
kap. j) textové části odůvodnění

Označení rozvojových ploch a koridorů veřejné infrastruktury je povinné dle metodiky Minis 2.4:
Z - zastavitelné plochy, P – plochy přestavby, CD – koridory dopravní infrastruktury, CT – koridor
technické infrastruktury.
ÚP Čichalov navrhuje tyto rozvojové plochy v jedné etapě bez udání časového horizontu:
 Zastavitelné plochy:
Obec Čichalov
Z4 – plocha občanského vybavení na severozápadě obce – OS
Z5 – plocha veřejného prostranství s parkem na severozápadě obce - ZV
Sídlo Kovářov
Z2 – plocha dopravní infrastruktury pro okružní křižovatku na silnicích III/1947 a III/1948 ve střední
části území – DS
Z3 – plocha dopravní infrastruktury pro vyrovnání zatáčky silnice III/1947 v jihozápadní části území –
DS
 Plochy přestavby:
Obec Čichalov
P1 – plocha bydlení v jižní části obce u hasičské zbrojnice – BV
P2 – plocha bydlení v jižní části obce u TS – BV
P8 – plocha zeleně u zemědělského areálu - ZO
Sídlo Kovářov
P4 – plocha smíšená obytná v jihozápadní části sídla – SV
Sídlo Štoutov
P3 – plocha bydlení ve střední části sídla – BV
P10 – plocha technické infrastruktury v západní části sídla - TI
Sídlo Mokrá
P5 – plocha bydlení v západní části sídla u rybníčka – BV
P6 – plocha bydlení v jihozápadní části sídla u studní – BV
P7 – plocha bydlení v severovýchodní části sídla u autobusové zastávky – BV
P9 – plocha zeleně u zemědělského areálu - ZO
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 Koridory dopravní a technické infrastruktury:
CD1 – koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu pro D6 Olšová Vrata – hranice kraje
(Bošov)
CD2 – koridor dopravní infrastruktury místního významu pro D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)
CD3 – koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu pro přeložku II/194 Nová Teplice
CD4 – koridor dopravní infrastruktury místního významu pro přeložku III/1948
CT1 – koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vedení 400kV – propojení TR
Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov
CT2 – koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice
CT3 – koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro vodovod Budov – Verušičky –
Čichalov
 ÚP nenavrhuje žádné plochy změn v krajině
 ÚP nenavrhuje žádné územní rezervy
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF je zpracováno dle společného metodického
doporučení MMR ČR a MŽP ČR. Na základě tohoto doporučení nejsou některé rozvojové plochy
předmětem předpokládané bilance vynětí ZPF. Projektant proto vypracoval jednoduchou přehlednou
tabulku, ve které je uveden přehled všech rozvojových ploch dle ÚP (Z, P) a všech koridorů (CD, CT) a
jejich vztah k předpokládanému bilancovanému záboru ZPF (lokality záboru 1 - 5). Zároveň jsou v této
přehledné tabulce i uvedena čísla bilancovaných záborů ZPF, která jsou uvedena na v. č. 3 Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu, v části odůvodnění.
ČÍSLO

FUNKCE

ČÍSLO ZÁBORU

POZNÁMKA:

ROZVOJOVÉ

ZEMĚDĚLSKÉHO

A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M2

PLOCHY DLE ÚP

PŮDNÍHO FONDU

ZPF V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE
B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M2 ZPF V
ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE
D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ
PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF
E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO
TRVALÁ SOUČÁST ZPF –
NEVYHODNOCUJE SE
H) BEZ TRVALÉHO ZÁBORU ZPF,
URČENO PRO NADZEMNÍ STAVBU –
VIZ. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
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ČICHALOV
Zastavitelné plochy
Z4
Z5

občanské
vybavení
veřejná
prostranství

1
5

Plochy přestavby
B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ P1

NEVYHODNOCUJE SE

bydlení

D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ
PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF
B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ -

P2

NEVYHODNOCUJE SE

bydlení

D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ
PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF

P8

D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ

zeleň

PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF

KOVÁŘOV
Zastavitelné plochy
Z2

dopravní
infrastruktura

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
2

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

Z3

dopravní
infrastruktura

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Plochy přestavby
B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ P4

smíšené
obytné

NEVYHODNOCUJE SE
D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ
PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF

ŠTOUTOV
Plochy přestavby
B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ P3

bydlení

NEVYHODNOCUJE SE
D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ
PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF

P10

technická
infrastruktura

A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M2
ZPF V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE

MOKRÁ
Plochy přestavby
P5

bydlení

D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ
PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF
126

ÚZEMNÍ PLÁN ČÍCHALOV

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ P6

NEVYHODNOCUJE SE

bydlení

D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ
PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF

P7

D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ

bydlení

PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF
D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ
PLOŠE – BEZ ZÁBORU ZPF

P9

zeleň

G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO
TRVALÁ SOUČÁST ZPF –
NEVYHODNOCUJE SE

KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNCKÉ INFRASTRUKTURY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU
CD1

CD2

CD3

CD4

CT1

CT2

CT3

dopravní
infrastruktura
dopravní
infrastruktura

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
3

ZÁBORU ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
3

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

infrastruktura

infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

dopravní

dopravní

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

ZÁBORU ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
4

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
H) BEZ TRVALÉHO ZÁBORU ZPF,
URČENO PRO NADZEMNÍ STAVBU –
VIZ. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
H) BEZ TRVALÉHO ZÁBORU ZPF,
URČENO PRO NADZEMNÍ STAVBU –
VIZ. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
H) BEZ TRVALÉHO ZÁBORU ZPF,
URČENO PRO NADZEMNÍ STAVBU –
VIZ. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Blíže k některým plochám:
 Zastavitelná plocha Z5 (ZV) je vymezena mimo ZÚ mimo stávající stavbu pro sociální zázemí
fotbalového hřiště. Na této ploše je navržen park s veřejnou zelení na veřejném prostranství jako
veřejná infrastruktura zlepšující podmínky pilíře sociální soudržnosti v obci. Pro tuto plochu byla
zároveň navržena nová VPS s možností uplatnění předkupního práva.
 Zastavitelná plocha Z4 (OS) pro nové fotbalové hřiště navazuje na navržený park s veřejnou zelení
 Veškeré přestavbové plochy bydlení a smíšeného bydlení jsou v ZÚ, tedy bez bilancovaného záboru
ZPF
 Přestavbová plocha P9 je určena pro zeleň s ochrannou a izolační funkcí, tedy bude i nadále součástí
ZPF v areálu zemědělské farmy
 Koridory dopravní infrastruktury:
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-

CD1, CD2 určeny pro stavbu dálnice D6, koridor CD1 dle A1-ZÚR KK, koridor CD2 doplněn pro
upřesněnou trasu D6 dle aktuálních podkladů ŘSD (ve fázi projednávání EIA): koridor CD1
vymezen v konstantní šířce 200 m, pro vyhodnocení ztrát ZPF uvažována odborně posouzená
potřebná šířka 45 m, koridor CD2 vymezen o proměnlivé šířce max. 200 m, pro vyhodnocení ztrát
ZPF uvažována odborně posouzená potřebná šířka 45 m. Předpokládaná trasa D6 povede
částečně v koridoru CD1 a částečně v koridoru CD2. Z toho důvodu je sledována jedna společná
lokalita záboru ZPF na obou koridorech, respektive není sledováno, která část budoucí D6 leží
v koridoru CD1 dle A1-ZÚR KK a která leží pouze v koridoru CD2. Pro zábor ZPF je vyhodnocena
trasa D6 jako celek – lokalita záboru ZPF č.3.

-

CD3 – koridor dle A1-ZÚR KK vymezen dle ÚAP v konstantní šířce 200 m pro přeložku silnice II/194
okolo sídla Nová Teplice na území sousední obce Chyše. Prakticky se nepředpokládá, že vlastní
stavba přeložky silnice II/194 umístěná v koridoru CD3 povede přes území obce Čichalov, neboť
koridor CD3 zasahuje do území obce pouze velmi okrajově (celková rozloha CD3 na území obce
0,4 ha). Koridor CD3 byl vymezen dle podkladů ÚAP ORP Karlovy Vary v šířce 200 m. Z toho
důvodu není v ÚP Čichalov bilancován žádný zábor ZPF.

-

CD4 – koridor vymezen v konstantní šířce 100 m dle aktualizovaných podkladů ŘSD, určeno pro
vyvolanou přeložku silnice III/1948 přemostěním D6, nezbytná součást stavby dálnice D6 (rovněž
prověřováno jako součást vyhodnocení EIA). Pro bilancovaný zábor ZPF uvažovaná odborně
posouzená šířka 20 m. Dle upřesňujících podkladů ŘSD přeložka silnice 1948 zasahuje rovněž do
koridorů CD1, CD2. Pro účely vyhodnocení očekávaných ztrát ZPF touto stavbou přeložky silnice
III/1948 není opět sledováno, která část přeložky silnice 1948 leží v CD4, CD1, CD2. Očekávaná
trasa přeložky této silnice je vyhodnocena jako celek – lokalita záboru ZPF č.4..

-

pro všechny 4 koridory dopravní infrastruktury stanovuje ÚP regulační podmínky pro rozhodování
v jejich území, které jsou dostatečnou zárukou, že tyto koridory nebudou využity k jinému účelu než
k výstavbě příslušných dopravních staveb:

 Pro vymezené koridory dopravní silniční infrastruktury CD1, CD2 se stanovují tyto podmínky
pro rozhodování v jejich území:
1. V koridorech CD1, CD2 bude umístěna dálnice D6 v úseku Olšova Vrata - Bošov jako stavba hlavní
(včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, doprovodné zeleně) a dále stavby vedlejší.
Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz dálnice D6 a vyvolané přeložky technické a
dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i s přesahem mimo
vymezené koridory CD1, CD2.
2. Nové stavby a opatření nesouvisející ani nevyvolané stavbami dálnice D6 včetně jejich dopravního
napojení na stávající komunikace se mohou umisťovat do těchto koridorů CD1, CD2 do doby
zahájení užívání dokončení stavby dálnice D6 pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a
bezpečnosti státu nebo ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Při využití koridorů CD1, CD2 je třeba zohlednit přírodní, kulturní a další civilizační hodnoty a
stávající limity využití území.
4. Po zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude zpracovaná změna
ÚP, která vypustí příslušné koridory CD1, CD2, územně stabilizuje stavbu dálnice D6 včetně
dopravního napojení na stávající komunikace jako zastavěné území s rozdílným způsobem využití
DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční a rovněž zapracuje její OP jako stávající limit využití
území. Změna ÚP zároveň dopracuje nevyužité území v rušených koridorech CD1, CD2 v režimu
nezastavěné kulturní krajiny. Tyto nově vymezené plochy s rozdílným způsobem využití budou
stanoveny ve vazbě na přilehlé území.
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5. Po dobu výstavby dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 bude dočasně omezena funkčnost RK 1027,
LC 04, LC 02, LK 17. Do zahájení užívání dokončené stavby dálnice D6 bude nevyužité území
v koridorech CD1, CD2 s vymezenými částmi prvků ÚSES sanováno a rekultivováno za účelem
obnovy funkčnosti těchto dotčených prvků ÚSES.
6. Stavba dálnice D6 v koridorech dopravní infrastruktury CD1, CD2 bude prostorově koordinována se
stavbami přeložky silnice III/1948 v koridoru CD4, se stavbou vedení 400kV – propojení TR
Vernéřov – TR Vítkov v koridoru CT1, se stavbou skupinového vodovodu Budov – Verušičky –
Čichalov v koridoru CT3.
 Pro vymezené koridory dopravní silniční infrastruktury CD3, CD4 se stanovují tyto podmínky
pro rozhodování v jejich území:
1. V koridoru CD3 bude umístěna přeložka silnice II/194 jako stavba hlavní (včetně náspů, zářezů,
opěrných zdí, mostů, doprovodné zeleně) a dále stavby vedlejší.
V koridoru CD4 bude umístěna přeložka silnice III/1948 jako stavba hlavní (včetně náspů, zářezů,
opěrných zdí, mostů, doprovodné zeleně) a dále stavby vedlejší.
Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz přeložek silnic II/194 a III/1948 a vyvolané
přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i
s přesahem mimo vymezené koridory CD3, CD4.
2. Nové stavby a opatření nesouvisející ani nevyvolané stavbami přeložek silnic II/194 a III/1948 včetně
dopravního napojení na stávající komunikace se mohou umisťovat do těchto koridorů CD3, CD4 do
doby zahájení užívání dokončených staveb přeložek silnic II/194 a III/1948 pouze pokud budou
určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo ke snižování ohrožení v území povodněmi a
jinými přírodními katastrofami.
3. Při využití koridorů CD3, CD4 je třeba zohlednit přírodní, kulturní a další civilizační hodnoty a
stávající limity využití území.
4. Po zahájení užívání dokončených staveb přeložek silnic II/194 a III/1948 v koridorech CD3, CD4
bude zpracovaná změna ÚP, která vypustí příslušné koridory CD3, CD4, územně stabilizuje stavby
přeložek silnic II/194 a III/1948 včetně jejich dopravního napojení na stávající komunikace jako
zastavěné území s rozdílným způsobem využití

DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční a

rovněž zapracuje jejich OP jako stávající limity využití území. Změna ÚP zároveň dopracuje
nevyužité území v rušených koridorech CD3, CD4 v režimu nezastavěné kulturní krajiny. Tyto nově
vymezené plochy s rozdílným způsobem využití budou stanoveny ve vazbě na přilehlé území.
5. Stavba přeložky silnice III/1948 v koridoru CD4 bude prostorově koordinována se stavbami dálnice
D6 v koridorech CD1, CD2, se stavbou vedení 400kV – propojení TR Vernéřov – TR Vítkov
v koridoru CT1, se stavbou skupinového vodovodu Budov – Verušičky – Čichalov v koridoru CT3.
 Koridory technické infrastruktury:
-

CT1 – koridor dle PÚR ČR, A1-ZÚR KK, určen pro nadzemní stavbu vedení 400 kV, zábor ZPF
dočasný do 1 roku při montáži tohoto vedení, trvalý zábor ZPF pro stavbu vedení 400kV bude
pouze pro založení stožárových stání, což bude upřesněno až v následné projektové dokumentaci.
Dle §9, odst. (3) vyhl. 271/2019 Sb., není koridor CT1 předmětem vyhodnocení ztrát ZPF v ÚP.

-

CT2, CT3 – koridory dle A1-ZÚR KK, oba určeny pro podzemní stavbu vodovodu, bez trvalého
záboru ZPF, zábor ZPF pouze dočasný do 1 roku po dobu výstavby těchto vodovodů, v součastné
době není projektantovi ÚP známo cokoliv o potřebě, počtu a poloze vstupních šachet a čerpacích
stanic na trase tohoto plánovaného vodovodu, které budou předmětem ztrát ZPF v následné
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projektové dokumentaci. Dle §9, odst. (3) vyhl. 217/2019 Sb., nejsou oba koridory CT2, CT3
předmětem vyhodnocení ztrát ZPF v ÚP.
-

pro všechny 3 koridory technické infrastruktury stanovuje ÚP regulační podmínky pro rozhodování
v jejich území, které jsou dostatečnou zárukou, že tyto koridory nebudou využity k jinému účelu než
k výstavbě příslušných dopravních staveb:

 Pro vymezený koridor technické infrastruktury CT1 se stanovují tyto podmínky pro rozhodování
v jeho území:
1. V koridoru CT1 bude umístěno vedení 400kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov jako stavba
hlavní a dále stavby vedlejší. Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz elektrického
vedení a vyvolané přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby)
mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor CT1.
2. Do doby zahájení užívání dokončené stavby vedení 400kV bude území koridoru CT1 užíváno
v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem využití
s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opaření nesouvisející ani nevyvolané stavbou
vedení 400kV se mohou umisťovat do tohoto koridoru CT1 do doby zahájení užívání dokončeného
vedení 400kV pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo ke snižování
ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Koridor CT1 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování vybudované
trasy vedení 400kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov jako limitu využití území včetně
podmínek jeho OP.
 Pro oba vymezené koridory technické infrastruktury CT2, CT3 jsou stanoveny regulační
podmínky pro rozhodování v jejich území:
1. V koridoru CT2 bude umístěn vodovod Vrbice – Bošov – skupinový vodovod Žlutice jako stavba
hlavní a dále stavby vedlejší.
V koridoru CT3 bude umístěn vodovod Budov – Verušičky - Čichalov jako stavba hlavní a dále
stavby vedlejší. Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz vodovodu a vyvolané
přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) mohou být umístěny i
s přesahem mimo vymezené koridory CT2, CT3.
2. Do doby zahájení užívání dokončených staveb obou vodovodů bude území koridorů CT2, CT3
užíváno v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem využití
s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opaření nesouvisející ani nevyvolané stavbou
obou vodovodů se mohou umisťovat do těchto koridorů CT2, CT3 do doby zahájení užívání
dokončených vodovodů pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo ke
snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Koridor CT2 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování vybudované
trasy vodovodu Vrbice – Bošov – skupinový vodovod Žlutice jako stávajícího limitu využití území
včetně podmínek jeho OP
Koridor CT3 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování vybudované
trasy vodovodu Budov – Verušičky – Čichalov jako stávajícího limitu využití území včetně podmínek
jeho OP.
4. Stavba vodovodu Budov – Verušičky – Čichalov v koridoru technické infrastruktury CT3 bude
prostorově koordinována se stavbami dálnice D6 v koridorech CD1, CD2 a stavbou vedení 400kV –
propojení TR Vernéřov – TR Vítkov v koridoru CT1.
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 Rozvojové plochy navržené na ostatních plochách bez záboru ZPF: P8 (ZO), Z3 (DS), P5 (BV), P7
(BV)
 Rozvojové plochy v ZÚ, které dle společné metodiky MMR, MŽP nepředstavují bilancovaný zábor ZPF:
P1 (BV), P2 (BV), P3 (BV), P4 (SV), P6 (BV), P10 (TI)
 Rozvojová plocha v ZÚ jako trvalá součást ZPF: P9 (ZO)
 Koridory technické infrastruktury bez trvalého záboru ZPF: CT1, CT2, CT3
 Koridor dopravní infrastruktury bez trvalého záboru ZPF: CD3
 Bilancovaný zábor ZPF v ÚP Čichalov představují tedy pouze rozvojové plochy Z4 (OS), Z5 (ZV), Z2
(DS), koridory dopravní infrastruktury CD1, CD2, CD4
 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského
půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské
půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně.
ÚP navrhuje pro celkový rozvoj území zábor 12,0 ha ZPF, z toho však pouze 0,8 ha ZPF představuje
zábor pro zastavitelné plochy – tzn. pro konkrétní rozvoj území dle požadavků obce. Zbývajících 11,2
ha ZPF budou na území obce zabírat dopravní koridory pro dálnici D6 a pro související přeložku silnice
III/1948 přemostěním přes D6. Z navrhovaného záboru 0,8 ha ZPF pro místní zájmy je naprostá
většina zabírána na TTP (0,75) v II. třídě ochrany ZPF. Tomuto záboru ZPF II. třídy ochrany se nelze
vyhnout, neboť tato kvalitní zemědělská půda zasahuje i do zastavěného území. Dle zadání ÚP nebylo
požadováno zpracovat varianty ÚP. ÚP zabírá i ZPF III. třídy ochrany (pouze dopravní koridory) 3,7 ha
a IV. třídy ochrany (rovněž pouze dopravní koridory) 2,0 ha. ZPF V. třídy ochrany je zabírán celkem
v rozsahu 4,7 ha. Nejkvalitnější ZPF I. třídy ochrany není řešením ÚP zabírán.
ZPF II. třídy ochrany je zabírán:
-

lok. 1 – zábor 0,32 ha ZPF II. a V. třídy ochrany, tato plocha navrhuje nové fotbalové hřiště ve
vazbě na již existující stavbu sociálního zázemí, plocha navazuje na lokalitu 5 určenou pro park
s veřejnou zelení na veřejném prostranství (lok.5)

-

lok. 2 – zábor 0,035 ha ZPF II. třídy ochrany pro dopravní infrastrukturu ve veřejném zájmu –
úprava stávající nevyhovující křižovatky silnic III/1947 a III/1948.

-

další zábor ZPF II. třídy ochrany je navrhován pro veřejnou dopravní infrastrukturu dle A1-ZÚR KK
pro dálnici D6 včetně upřesnění dle ŘSD a související stavbu přeložky silnice III/1948 přemostěním
přes dálnici. Jedná se o lokalitu 3 kvalifikovaný odhad záboru ZPF II. třídy ochrany celkem 3,7 ha.
V současné době probíhá proces EIA, v A1-ZÚR KK je pro dálnici D6 navržena VPS D.01.

-

lok. 5 – zábor 0,41 ha ZPF II. třídy ochrany, na severozápadním okraji obce byla hranice ZÚ
zachována pouze pro stavbu sociálního zázemí, na této ploše mimo ZÚ navrženo veřejné
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku ve veřejném zájmu, které v obci chybí, pro tuto
plochu navržena VPS ozn. PP1.

 Údaje o skutečných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a
závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení.
Dle předaných ÚAP zasahují do ZPF s provedenými melioracemi pouze lok.3, 4 – dopravní koridory pro
D6 a pro související stavbu přeložky silnice 1948 v celkovém rozsahu 3 ha (kvalifikovaný odhad)
 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o
jejich předpokládaném porušení.
V řešeném území se v sídle Čichalov a Mokrá nacházejí funkční areály staveb zemědělské prvovýroby.
Územní plán zachovává stávající areály a navrhuje po jejich obvodu vytvoření pásu zeleně ochranné a
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izolační (ZO) ke zmírnění jejich negativního působení na své okolí, zejména bytovou zástavbu. Jiná
nová zařízení zemědělské výroby nejsou v zastavěném území ani v krajině navrhována. Jižní část
zemědělského areálu v Čichalově je navržena k přestavbě pro bydlení (P1).
 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické
stability

krajiny

a

významných

skutečnostech

vyplývajících

ze

schválených

návrhů

pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.
Stávající sídla v řešeném území obce Čichalov jsou obklopena zemědělským půdním fondem s různou
třídou ochrany z čehož vyplývá, že jakákoliv navržená zastavitelná plocha mimo zastavěné území
zasáhne do zemědělského půdního fondu. Na území jednoznačně převládá zemědělská půda, která je
intenzivně obhospodařována 2 funkčními zemědělskými areály. V celém území je vymezen ÚSES tedy i na ZPF. Do organizace ZPF na severu území výrazně zasáhne plánovaná stavba dálnice D6
s přeložkou silnice 1948 (koridory CD1, CD2, CD4 – lokality záboru 3, 4) – řešeno v A1-ZÚR KK, VPS
D.01. Upřesněná trasa D6 je nyní prověřována vyhodnocením EIA. Na řešeném území jsou
rozpracovány KoPÚ Čichalov. Kvalitní ZPF II. třídy ochrany zasahuje i do ZÚ Čichalova a Štoutova.
 Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných
zájmů.
Základní koncepci rozvoje území lze rozdělit na 2 části:
 Rozvoj místního charakteru dle konkrétních požadavků obce:
Koncepce rozvojových ploch na území obce byla stanovena již v ÚPO z r. 2006. Tato koncepce je
dále sledována i v tomto novém ÚP. Dříve schválené rozvojové plochy nebyly dosud využity
k výstavbě, zároveň nebylo zjištěno, že je v území vymezen nový limit využití území, který by zcela
zamezil plánovanému využití dříve schválených rozvojových ploch dle ÚPO. Dle zadání ÚP jsou jako
nové rozvojové plochy nad rámec ÚPO řešeny pouze P5 (bydlení v sídle Mokrá - bez záboru ZPF
v ZÚ) Z4 (hřiště v obci). Nové plochy bydlení jsou řešeny výhradně jako dostavba ZÚ se záborem
ZPF (zahrad) do 2000 m 2, tedy bez bilancovaného záboru ZPF. Na základě usnesení ZO č.91/2020
byla plocha Z4 rozdělena na dvě: východní část – nová plocha Z5 pro veřejnou zeleň, západní část Z4 pro fotbalové hřiště.
 Rozvoj veřejné infrastruktury nadmístního charakteru dle A1-ZÚR KK včetně aktualizace dle ŘSD:
Podél severního okraje území jsou vedeny v upřesněné poloze koridory dopravní a technické
infrastruktury nadmístního charakteru dle A1-ZÚR KK pro dálnici D6 (CD1), pro přeložku silnice
II/194 u Nové Teplice (CD3), koridory technické infrastruktury nadmístního charakteru pro vedení
400kV (CT1), pro vodovody (CT2, CT3). Na základě upřesněných podkladů ŘSD jsou dále doplněny
koridory dopravní infrastruktury CD2, CD4 v souvislosti s aktualizovanou trasou D6. Koridory se
vzájemně překrývají, CT1, CT2, CT3 nepředstavují trvalý zábor ZPF, neboť jsou určeny pro
nadzemní a podzemní stavby. Pro všechny koridory CD i CT stanovuje ÚP regulační podmínky, dle
kterých bude území těchto koridorů využito výhradně pro určené stavby dopravní a technické
infrastruktury – viz. výše.
 Podrobné zdůvodnění ploch nebo jejich částí, které ÚP navrhuje:
ÚP navrhuje tento zábor ZPF:
-

lok.1: zábor celkem 0,32 ha TTP, na II. a V. třídě ochrany, téměř vše na II. třídě ochrany, hřiště
v Čichalově, hranice ZÚ byla zachována pouze pro stavbu sociálního zázemí, lokalita 1 tedy
představuje nové hřiště (0,32 ha), které na celém území obce dosud chybí. Tato lokalita 1 spolu
s lokalitou 5 významně přispěje ke zvýšení možnosti nepobytové každodenní rekreace a sportu pro
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obyvatele obce, tím se zlepší podmínky pilíře sociální soudržnosti URU, který je dle ÚAP ORP Karlovy
Vary oslaben. Hřiště nelze umístit jinam, neboť v blízkosti je již vybudovaná stavba sociálního zařízení.
-

lok. 2 – zábor celkem 0,03 ha orné půdy II. třídy ochrany pro dopravní infrastrukturu ve veřejném zájmu
– úprava stávající nevyhovující křižovatky silnic III/1947 a III/1948, stávající křižovatka je evidována
v ÚAP ORP Karlovy Vary jako dlouhodobá dopravní závada, plochu nelze umístit jinam, neboť místo
samotné křižovatky silnic III. třídy je v území pevně dané. Odstranění této dopravní závady zlepší
bezpečnost a plynulost místní silniční dopravy v trase Čichalov – Žlutice a vytvoří tak lepší podmínky
pro rozvoj hospodářského pilíře URU v celé oblasti.

-

lok. 3 – určeno pro aktuální trasu D6 částečně v CD1, částečně v CD2, celkem zábor 10,2 ha ZPF,
z toho orné půdy 7,3 ha a TTP 2,9 ha, ve II., III., IV. i V. třídě ochrany. Zábor ZPF bilancován dle
kvalifikovaného odhadu š. 45 m, v II. třídě ochrany ZPF zábor 0,85 ha, řešeno pro veřejnou dopravní
infrastrukturu ve veřejném zájmu dle PÚR ČR (D6), dle A1-ZÚR KK (VPS D.01 dálnice D6 Olšová
Vrata – hranice kraje (Bošov), zároveň zohledněno upřesnění trasy D6 na území obce dle aktuálních
podkladů ŘSD, které jsou nyní prověřovány samostatným procesem EIA. Kvalitnímu ZPF se nelze
vyhnout, neboť trasa D6 představuje náročnou dopravní stavbu podléhající samostatné legislativě.

-

lok. 4 – celkem zábor 1,0 ha orné půdy a TTP III., IV. a V. třídy ochrany, dle kvalifikovaného odhadu š.
20 m. Řešeno rovněž pro veřejnou dopravní infrastrukturu ve veřejném zájmu dle aktuální varianty
trasy D6 poskytnuté ŘSD. Nezbytná součást dálnice D6, neboť řeší částečnou přeložku silnice III/1948
přemostěním nové dálnice D6. V současné době prověřováno procesem EIA jako vyvolaná stavba a
tedy zcela nezbytná součást D6.

-

lok.5: zábor celkem 0,41 ha TTP, na II. třídě ochrany, uprostřed parku stojí sociální zázemí sportoviště.
Dle požadavku obce a z důvodu možnosti získání do svého majetku pozemky p.č. 1/1, 1/5 k.ú.
Čichalov ve veřejném zájmu je původní východní část řešena pouze jako park, hřiště je navrženo
v sousedství na obecním pozemku (lok.1). Tento park na veřejném prostranství s veřejnou zelení
představuje veřejnou infrastrukturu ve veřejném zájmu, pro tuto plochu byla navržena VPS ozn. PP1.
Záboru ZPF se nelze vyhnout, neboť kvalitní půdy zasahují i do ZÚ obce.

ZÁVĚR:
ÚP navrhuje zábor celkem 12,0 ha ZPF, z toho 11,2 ha ZPF jako kvalifikovaný odhad záboru ZPF pro
veřejnou dopravní infrastrukturu dle A1-ZÚR KK (dálnici D6 a vyvolanou přeložku silnice III/1948). Pro
zpřesněnou trasu D6 je v ÚP sledován koridor dopravní infrastruktury CD1 (dle A1-ZPR KK, VPS D.01),
dále koridor dopravní infrastruktury CD2 pro mírnou úpravu směrového oblouku D6 nad rámec CD1 a
rovněž koridor dopravní infrastruktury CD4 pro vyvolanou stavbu přeložky silnice III/1948 přemostěním D6
(lok.4). V současné době probíhá samostatný proces vyhodnocení EIA na stavbu dálnice v koridorech
CD1, CD2, CD4 (lok.3,4).
Pro místní rozvoj území je navržen zábor 0,8 ha ZPF, z toho 0,75 ha ve II. třídě ochrany. Tomuto záboru
kvalitní ZPF se nelze vyhnout, neboť řeší úpravu stávající křižovatky silnic III. třídy jako veřejnou dopravní
infrastrukturu ve veřejném zájmu. Dále je řešena problematika parku na veřejném prostranství a hřiště
v obci jako posílení pilíře sociální soudržnosti URU, který je dle ÚAP ORP Karlovy Vary významně
oslaben. Návrh nového hřiště je tedy v souladu s § 18, odst. (2) stavebního zákona, v platném znění. ÚP
nezhoršuje na území obce podmínky pro zemědělskou prvovýrobu, nejsou vytvářena zbytková území ZPF
se zhoršenou dostupností. Účelové polní komunikace budou upřesněny v probíhajících KoPÚ Čichalov.
Na ZPF II. třídy ochrany je navrženo veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Z5) jako
veřejná infrastruktura ve veřejném zájmu. Pro tuto plochu Z5 je rovněž navržena VPS. Plochu Z5 (ZV)
dále rozšiřuje plocha Z4 (OS) pro nové fotbalové hřiště, které v obci chybí. Plocha Z4 je navržena na
obecním pozemku, který obec získala za tímto účelem. V těsném okolí obce Čichalov nebyl nalezen
133

ÚZEMNÍ PLÁN ČÍCHALOV

žádné jiný takový pozemek s nižší třídou ZPF. V ÚP se nenachází žádná jiná rozvojová plocha
občanského vybavení ani veřejného prostranství, kam by bylo možné přesunout navrhované záměry ploch
Z4, Z5 tak, aby nezabíraly kvalitní ZPF II. třídy ochrany.
Koncepce ÚP je na území obce Čichalov v souladu s §4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
v platném znění.

Přiložena tabulka:
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, str. č. 1
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Katastrální území: Čichalov, Kovářov u Žlutic, Mokrá u Chyší, Štoutov
str. č. 1
Číslo
lokality

Způsob využití
plochy

k.ú.

Celkový
zábor
ZPF (ha)

Zábor ZPF podle jednolivých kultur (ha)
orná
půda

chmelnice vinice

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podlé tříd ochrany (ha)
TTP

I.

II.

III.

IV.

Investice
V.

do
půdy

Rozvojové plochy
1
Plochy obč. vybav.
Plochy obč. vybav. celkem
2

Plochy dopr.infra.

Plochy dopr.infra. celkem
5
Plochy veř. prostr.
Plochy veř.prostr. celkem

Čichalov
Kovářov

0,3233
0,3233
0,0347

0,3233
0,3233

0,0159

0,7698

0,0159

Čichalov

7,5999

5,1225

Mokrá

0,3088

0,3078

Štoutov

2,2692

1,8922

Celkem rozvojové plochy

0,7539

0,7530

0,0168

0,0159

0,0347
0,4118
0,4118

Čichalov

0,0168
0,0168

0,0188
0,0188
0,4118
0,4118

0,3036
0,3065
0,0159
0,0188
0,0347
0,4118
0,4118

Koridory dopravní infrastrutkury
3

koridor dopr.infra.

2,4774

0,4919

1,9030

2,7276

0,0120

0,7840

1,6814

0,3078
0,0010

Koridor dopr.infra.

Čichalov

1,0329

0,0010
1,8922

0,3770
4

2,8074

0,3446

0,4266

0,1115
0,6064

0,6064

0,1302

0,0324
0,0349

0,2802

0,0743

Celkem koridory dopr.infra.

11,2108

7,7491

3,4618

0,8485

3,7137

1,9595

4,6892

3,0119

CELKEM ZPF

11,9806

7,7650

4,2157

1,6015

3,7137

1,9595

4,7060

3,0119
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m) 2

DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL

 ÚP navrhuje rozvoj sídel přestavbovými plochami v ZÚ a 2 zastavitelnými plochami Z4, Z5, které
navrhují nové fotbalové hřiště a park v obci, které zde chybí. Tyto rozvojové plochy nezabírají žádnou
lesní půdu.
 ÚP navrhuje 2 zastavitelné plochy Z2, Z3 jako úpravy stávající trasy silnice III/1947 jižně pod
Čichalovem. Plocha Z3 narovnává oblouk trasy této silnice uprostřed lesa, a tedy zabírá PUPFL
v rozsahu 0,0678 ha.
 ÚP navrhuje na severním okraji území obce koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního
charakteru ve veřejném zájmu pro trasu dálnice D6 (CD1), pro přeložku silnice II/194 u Nové Teplice
(CD3), pro trasu 400kV (CT1), pro nové trasy vodovodů (CT2, CT3) – vše dle A1-ZÚR KK. Pro
upřesněnou trasu D6 dle aktuálních podkladů ŘSD jsou navrženy další koridory dopravní infrastruktury
pro aktualizovaný směrový oblouk D6 (CD2), pro vyvolanou přeložku silnice III/1948 přemostěním přes
D6 (CD4).
 ÚP stabilizuje celý DP Mokrá I. jako plocha těžby nerostů – nezastavěná a to nejen na ostatním
pozemku, ale i na stávající lesní půdě dle KN
 Koridory CT1, CT2, CT3 nevyvolají trvalý zábor PUPFL, protože jsou určeny pro nadzemní a podzemní
trasy veřejné infrastruktury.
 Koridor CD3 zasahuje na území obce pouze okrajově, předpokládá se, že vlastní přeložka silnice II/194
mimo sídlo Nová Teplice povede pouze na území sousední obce Chyše. Z toho důvodu není pro
koridor CD3 sledován žádný zábor PUPFL.
 Koridor CD4 leží mimo PUPFL.
 V koridorech CD1 (dle A1-ZÚR KK) a CD2 (rozšíření pro aktuální trasu D6 dle ŘSD) povede upřesněná
trasa dálnice D6, která bude zabírat cca 0,0,3247 ha lesa.
 Rozloha čedičového lomu Mokrá se může výrazně zvětšit až do celého stanoveného DP, který by
znamenal zábor PUPFL o rozloze 28,21 ha.

ZÁVĚR:
ÚP navrhuje celkový zábor lesní půdy v rozsahu 0,3925 ha a to pro veřejnou dopravní infrastrukturu ve
veřejném zájmu dle A1-ZÚR KK.
Na území obce se nevyskytují stávající stavby pro rodinnou rekreaci ani plochy sportu na lesní půdě. ÚP
takové aktivity na území obce nenavrhuje. Navrhovaný zábor PUPFL v rozsahu 0,3925 ha je ve veřejném
zájmu pro veřejnou dopravní infrastrukturu v souladu se stavebním zákonem, v platném znění.
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n)

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Dá se říci, že ÚP řeší zejména skutečnosti nadmístního významu, které jsou řešené v PÚR ČR, v A1-ZÚR
KK a které významně změní širší vztahy v území.
 PÚR ČR vymezuje na území obce koridor dopravní infrastruktury kapacitních silnic R6 v úseku Nové
Strašecí – Karlovy Vary jako zkvalitnění silničního spojení Praha – Karlovy Vary. Tento koridor R6 je
dle zpřesnění v A1-ZÚR KK řešen jako koridor silniční dopravy mezinárodního a republikového
významu dálnice D6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/SRN) včetně obchvatu Karlových
Varů, na území obce Čichalov je úsek D01 – D6 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)
 ÚP tento koridor zapracovává jako koridory dopravní infrastruktury CD1, CD2, VPS: VD01
 PÚR ČR vymezuje na území obce koridor technické infrastruktury E2 (část) – koridor pro dvojité vedení
400kV Vernéřov – Vítkov, který je zpřesněn v A1-ZÚR KK jako koridor republikového významu E04 –
vedení 400kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov.
 ÚP tento koridor zapracovává jako koridor technické infrastruktury CT1, VPS: VT02
 A1-ZÚR KK vymezuje na území obce koridory dopravní infrastruktury:
-

koridor silniční dopravy jako upřesnění ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu:
dálnice D6 – úsek D.01 Olšová Vrata – hranice kraje (Bošov)

-

koridor silniční dopravy nadmístního významu – silniční tah II/194 úsek D.61 – II/194 Nová Teplice –
přeložka

 ÚP tyto koridory zapracovává jako koridory dopravní infrastruktury CD1, CD3, VPS: VD01, VD05. Jako
součást stavby D6 řeší ÚP další koridory dopravní infrastruktury CD2, CD4, které jsou místního
významu a jsou vymezené dle podkladu ŘSD aktuální trasy D6, VPS: VD01, VD02
 A1-ZÚR KK vymezuje na území obce další koridory technické infrastruktury:
-

koridor technické infrastruktury pro zásobování pitnou vodou nadmístního významu

V.07 –

vodovod Vrbice – Bošov – SV Žlutice
-

koridor technické infrastruktury pro zásobování pitnou vodou nadmístního významu V.26 – vodovod
Budov – Verušičky – Čichalov

 ÚP tyto koridory zapracovává jako koridory technické infrastruktury CT2, CT3, VPS: VT03, VT04
 A1-ZÚR KK vymezuje na území obce funkční regionální biocentrum 1131 a biokoridor 1027.
 Oba regionální prvky ÚSES ÚP zapracovává v upřesněné poloze.
 ÚP plně respektuje a zapracovává limity využití území nadmístního charakteru pro ochranu přírody a
krajiny:
-

Natura 2000 – ptačí oblast Doupovské hory

-

regionální biocentrum 1131

-

regionální biokoridor 1027

 ÚP plně respektuje a zapracovává limity nadmístního charakteru pro ochranu technické a dopravní
infrastruktury:
-

OP silnic I., II., III. třídy

-

OP vedení VVN 110kV

-

OP vedení VN 22kV

-

radiový směrový spoj

-

OP letišť s výškovým omezením staveb
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 ÚP na území obce navrhuje prvky lokálního ÚSES. U všech prvků byly zároveň prověřeny vazby na
ÚSES sousedních obcí.

o) VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ
V rámci územního plánu nebyly pro žádnou část území obce stanoveny prvky regulačního plánu.

p) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Ve veřejném projednání nebyly uplatněny žádné námitky.

Rozhodnutí o námitkách vlastníků, oprávněných investorů, zástupců veřejnosti
(§ 52 z. č. 183/2006 Sb. „stavební zákon“) –

opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu

Čichalov
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č.
1.

Podatel
Spis. zn./ č.j. ze dne
doručeno dne
Povodí Vltavy, státní
podnik, závod Berounka
Zn.:PVL-30270/2021/340/Če
PVL-6653/2021/SP
26. 4. 2021
Doručeno: 27. 4. 2021

Námitka
Návrh územního plánu Čichalov – opakované veř. projednání
k.ú. Čichalov, Kovářov u Žlutic, Mokrá u Chyší, Štoutov, okr. Karlovy Vary, kraj Karlovy Vary
č.h.p. 1-11-02-0310-0-00, 1-1102-0300-0-00
ID VÚ povrchových vod: BER_0590 Velká Trasovka od pramene po ústí do toku Střela
ID VÚ podzemních vod: 62300 (ID HGR: 6230) – základní vrstva
VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE POVODÍ
Dopisem č.j.:4740/SÚ/21 ze dne 19. 4. 2021 jsme obdrželi oznámení o opakovaném veřejném
projednání posouzeného a upraveného návrhu územního plánu Čichalov, který vypracovala ing.
arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář, Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary c září 2020.
Správní území obce Čichalov se nachází v povodí drobného toku Malá Trasovka (IDVT 10250801),
drobného bezejmenného LBP Malé Trasovky (IDVT 10243295) č. hydrol. Pořadí 1-11-02-0310-0-00
a v povodí významného vodního toku Velká Trasovka (IDVT 10278507) č.hydrol.pořadí
1-11-02-0300-0-00.
Správcem Velké Trasovky (IDVT 10243295) je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.
Významný vodní tok Velká Trasovka má stanovené záplavové území včetně aktivní zóny Krajským
úřadem Karlovarského kraje ze dne 4. 11. 2014 pod č.j.: 2374/ZZ/14-8.
Drobný vodní tok Malá Trasovka má stanovené záplavové území včetně aktivní zóny Magistrátem
města Karlovy Vary ze dne 26. 10. 2016 pod č.j.: 12506/SÚ/16.
Úprava návrhu ÚP Čichalov spočívá v těchto změnách:
 Východní část rozvojové plochy Z4 občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
OS v Čichalově je nově vymezená jako rozvojová plocha zeleň veřejná ZV a zároveň jako
veřejně prospěšná stavba VPS
 V sídle Kovářov změna ploch smíšené rekreace SR na plochy smíšené obytné – venkovské
SV – týká se celého Kovářova
 Zakreslení komunikace z Čichalova do Štoutova – plocha dopravní DS
 Rozšíření plochy P1 bydlení v rodinných domech – venkovské BV v Čichalově doo části
původně vymezené jako plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ
 Úprava textové části:
 Plocha zeleně soukromé ZS – doplnění přípustného využití o bod č. 4 – „nezbytná
technická vybavenost“

Vyhodnocení

Pořizovatel podání
zařadil jako námitku
podle ustanovení § 52
odst. 2 stavebního
zákona, podle kterého
námitky podávají
vlastníci pozemků,
oprávnění investoři a
zástupci veřejnosti.
Obsahově nemá
podání formu námitky,
proto nebylo navrženo
rozhodnutí o námitce.

Oprávněný investor
s návrhem ÚP souhlasí.
Údaje o území byly
prověřeny dne
19. 11. 2021. Ve
správním území obce
Čichalov nejsou
evidovány žádné údaje
o vodních tocích.
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Plocha výroby a skladování – zemědělská výroba VZ – úprava znění bodu č. 1
přípustného využití na „plochy pro stavby drobné a řemeslné výroby“

Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst.
1 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů nemáme k návrhu Územního plánu Čichalov připomínky.
Doporučujeme do grafické části návrhu ÚP Čichalov (Koordinační výkres) zakreslit všechny
vodní toky (otevřená koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní
toky a HMZ), které jsou evidovány v Centrální evidenci vodních toků, tedy i ty toky a jejich
části, které nemají své parcelní vymezení. (Trasy vodních toků v digitální podobě (formát
.shp) jsou ke stažení na portálu Ministerstva zemědělství: https://voda.gov.cz/portal/cz záložka Evidence ISVS – vodní toky – ke stažení.)
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q) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČICHALOV - Vyhodnocení připomínek sousedních obcí a občanů dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon):
Připomínky dle § 50 odst. 3:
1.

Stanislav Laurich,

Zásadně nesouhlasím (a to ani v nejmenším) se začleněním pozemků a

Návrh bude upraven, plochy budou řešeny

Bohuslava

staveb v zastavěném území obce Štoutov (St 21, St 22, 50; 116/2; 13712;

v územním plánu tak, aby je bylo možné

Vrbenského

139, 141, 142, 14514, 742; 743) do ploch pod označením BV bydlení v

užívat

1081/32, Most

rodinných domech - venkovské, jak jsou tyto plochy zakresleny, popsány a

využitím.

v souladu

43401

označeny ve výkresové části 1.2.7. Územní plán Čichalov -Návrh, Hlavní

8827/SÚ/14

výkres - k ú. Štoutov (a ve všech souvisejících), a specifikovány v textové

3. 7. 2014

části Návrhu územního plánu Čichalov v bodech 1.1.6.1..

s jejich

dosavadním

Dne 7 1.2013 jsem formou doporučeného dopisu s dodejkou doručeného
dne 8. 1. 2013 zaslal na vedení obce Čichalov žádost týkající se návrhu
územního plánu ve které jsem žádal o změnu využití ploch na území obce
Štoutov, a to ve smyslu vyhlášky 501 ze dne 10. 11. 2006 o obecných
požadavcích na využití území dle znění § 8 - Plochy smíšená obytné ((1)
Plochy smíšené obytné se obvykle samostatné vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího
využití není účelné členit území na plochy bydlení o občanského vybavení o
je nezbytně vyloučit umisťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu
prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemií, těžké
strojírenství, asanační služby. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla
pozemky staveb pro bydlení, případné staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky
související dopravní o technické infrastruktury. Do ploch smíšených
obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým
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provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb o zařízení
ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostřed (souvisejícího území, například
nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou
nezvyšují dopravní zátěž v území) a § 13 - Plochy vodní a
vodohospodářské, pozemkové parcely dotčené návrhem i

Plochy

smíšené obytné St. 21, St 22; 50, 116/2; 137/2, 139, 141, 142, 144/2;
145/4, 742, 743
Plochy vodní a vodohospodářské 140, 783, 784
Předmětná žádost zahrnovala v sobě v přílohách situaci - návrh využití
území a vyplněný tiskopis Návrh na pořízení územního plánu, ve kterýžto
bylo vše jednoznačné zakresleno a popsáno
Skutečnost, že tato žádost byla z Vaší strany přijata je doložena potvrzením
ze strany příjemce tzv. dodejky, a skutečnost, že byla žádost z Vaší strany
akceptována dokládá obsah Vašeho „Doplnění vyjádření č.j Sú/152801130
ze dne 2.12.2013« ze dne 2. 1. 2014 ze kterého cituji: Na základě Vaší
žádosti o připomínky zadání územního bude plocha bývalého Pstruhařství
řešena jako: Plochy smíšené obytné. St 21, St. 22; 50, 11612, 13712, 139;
141, 142, 14472, 14514; 742, 743
Plochy vodní o vodohospodářské: 140; 783, 784
V současně prezentovaném Návrhu územního plánu Čichalov jsou tyto
plochy zahrnuty do ploch pod označením BV - bydlení v rodinných domech
- venkovské, s tím, že se jedná o tzv. plochy stabilizované a beze změn,
což dle mého neodpovídá skutečnému stavu jelikož v doposud platném
Územním plánu obce Čichalov je předmětná plocha definována jako Území
zemědělské výroby (Tuto skutečnost jste opět potvrdili ve Vašem Doplnění
vyjádření č.j. SÚ/152801130 ze dne 2. 12. 2013' ze dne 2. 1. 2014 ze
kterého dále cituji. Omlouváme se za Špatnou identifikaci funkční plochy v
zájmovém území ve výše zmiňovaném vyjádření. Nejedná se o plochu
výrobu drobné, ale o Území zemědělské výroby. (K tomuto je nutno doplnit,
že ani jedna takto specifikovaná plocha neodpovídá definici plochy v
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současném Návrhu územního plánu Čichalov
Výhrady k podobě územního plánu:
Zásah do vlastnických práv ve smyslu omezení týkající se využití území v
soukromém vlastnictví.
Odůvodnění námitky:
V zájmu obhajoby svých vlastnických práv ve svobodném rozhodování o
předmětných nemovitostech nesouhlasím s omezením vyplývající z
předloženého návrhu ve kterém jsou dotčené plochy omezeny ve využití
pouze no bydlení vesnického typu se specifikovaným přípustným využitím
Odůvodnění zásahu do svých vlastnických práv:
V případě schválení takto navrženého územního plánu dojde ke značnému
omezení mých práv v užívání předmětných nemovitostí a to s ohledem na
skutečnost, že jsem OSVŮ o předmětné nemovitosti nehodlám využívat pro
rekreaci, ale pro trvalé bydlení s možností realizace svých podnikatelských
aktivit jejíchž náplň odpovídá zařazení do ploch obytné smíšených.
2.

Římskokatolická

Váš úřad svým dopisem výše uvedené značky oznamuje jednání o návrhu

V územním plánu jsou řešeny páteřní

farnost Žlutice,

územního plánu Čichalov. S předloženým návrhem Úz.plánu Čichalov

komunikace, ostatní jsou součástí funkčních

Dukelských hrdinů

nesouhlasím. Z hlediska vlastníka a uživatele kostela Všech svatých

ploch.

97, 364 52 Žlutice

(kat.území Štoutov stav.parc.č. 27) a hřbitova (kat.ú. Štoutov p.č. 700),

I v nezastavitelném území je možné realizovat

26/2014

kterým je naše farnost, je tento návrh nepřijatelný, protože v něm nejsou

veřejnou dopravní infrastrukturu, pokud je to

30. 6. 2014

vytýčeny cesty, kterými by byl umožněn přístup k těmto nemovitostem

účelné a územně plánovací dokumentace je

užívanými též veřejností. Jediná stávající přístupová cesta (vycházející od

výslovně nevylučuje (§18 odst.5 SZ). I zde

hřbitova SZ směrem) je nad to v územního plánu Čichalov přerušena

však platí, že tyto cesty se ve funkčních

tělesem silnice R6 a není za ní náhrada. Tím se kostel i hřbitov stanou

plochách nevyznačují.

zcela nedostupnými.
Žádám tedy, aby do územního plánu Čichalov byly zapracovány tyto

Pro obsluhu území hřbitova není nutné

připomínky:

zřizovat požadované množství cest. Máme za

1) aby byla obnovena cesta, která vychází od hřbitova SZ směrem, a od

to, že zde postačí jedna plnohodnotná polní

jejího přerušení tělesem rychlostní silnice, aby byla vedena při tomto tělese

cesta.

(západním směrem) a napojena buď na původní silnici spojující Čichalov se

Příkladně: navrhované obnovení cest ve
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st. silnicí č.6, a nebo na její zamýšlenou přeložku.

směru na Verušičky je nerealizovatelné

2) aby byla obnovena cesta, která vychází od hřbitova JZ směrem k obci

z důvodu existence dálnice D6 a návrhu nové

Čichalov.

trasy D6, která tuto navrhovanou cestu

3) aby byla obnovena cesta spojující rozcestí u Čichalova s Verušičkami

přetíná. Nebyla by zde zaručena bezpečnost

ve směru sever-jih a zároveň obnovena odbočka z této cesty ke hřbitovu.

při přechodu D6

Navrhované obnovené cesty vyznačuji v přiloženém plánku bíle.

V současné době probíhá

Obnovením sítě historických cest bude dosaženo přístupnosti veřejností

k.ú. Štoutov pozemková úprava v rámci

užívaného hřbitova i kostela Všech svatých, který je státem chráněnou

navrhované trasy dálnice D6. Úprava mimo

kulturní památkou č.30073/4-777. Cesty jsou navíc významný krajinotvorný

jiné zahrnuje návrh dvou polních cest ke

prvek. Tyto cesty jsou patrny na kopii historické mapy, kterou přikládám.

hřbitovnímu kostelu Všech Svatých v k.ú.

v k.ú. Čichalov a

Štoutov.
Při pořizování územního plánu budou změny
konzultovány s dotčenými orgány, v tomto
případě se Státním pozemkovým úřadem.
3.

Ředitelství silnic a

Na základě schváleného územního rozhodnutí Č. 3277/09NPr,4271/09VPr,

Územní plán řeší navrhovanou dopravní

dálnic ČR,

Pro stavbu: R6 úsek Knínice - Bošov, Vás žádám o promítnutí Stavby resp.

infrastrukturu v souladu s požadavkem

Čerčanská 12,

její části ( oboustranná odpočívka ) do Návrhu územního plánu.

nadřízeného orgánu jako koridor pro dopravu.

140 00 Praha 4

Přílohy: Situační výkres Územní plán - Návrh Verušičky, Čichalov a

Odpočívky budou v ÚP řešeny jako

1645/14-34000/Ce

Situační plán R6 — oboustranná odpočívka, byly zaslány elektronicky

tohoto koridoru. V místech odpočívek bude

2. 7. 2014

prostřednictvím emailové pošty.

koridor rozšířen.

Ředitelství silnic a

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující připomínky k

dálnic

návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Čichalov

10171/SÚ/14

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy,

31.7.2014

pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice

součástí

Návrh bude opraven dle požadavků.

a silnice 1. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic 1.
třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů
samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. K Návrhu
zadání

ÚP

Čichalov

zaslalo

ŘSD

ČR

vyjádření

dopisem

č.j.21273-ŘSD-13-11110 ze dne 12. 11. 2013. Správním územím obce
Čichalov prochází stávající silnice l.třídy 116 a koridor pro VPS rychlostní
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silnice R6 v úseku Knínice — Bošov. Na základě závěrů centrální komise
MD bude prověřena varianta příčného uspořádání v kategorii R21,5/100 s
ohledem na dosud zpracované PD a vydané ÚR.


Koridor

pro

rychlostní

silnici

R6

požadujeme

zakreslit

jako

zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury silniční v proměnné šířce dle
ZÚR Kk, min. však v šířce ochranného

pásma dále "jen OP rychlostní

silnice tj. 100m od os přilehlého jízdního pásu, dle §30 Zákona č.13/1997
Sb. v platném znění, o pozemních komunikacích.


Zároveň požadujeme uvedenou stavbu zařadit v textové části ÚP

Čichalov mezi zastavitelné plochy (Odst. 1.1.3.3. Zastavitelné plochy,
Plochy dopravní infrastruktury — (silniční R DS).
S územní rezervou R1 v šíři koridoru pro VPS rychlostní silnice, tj. 600m
(dle ZÚR Kk), souhlasíme.
Ve výše uvedeném vyjádření byl uplatněn požadavek zařadit stavbu R6,
včetně souvisejících staveb a objektů mezi VPS, pro které lze práva k
pozemkům vyvlastnit. S ohledem na speciální právní předpisy


žádáme o přeřazení stavby rychlostní silnice R6 z odst.1.1.7.1 „Plochy

a koridory s možností vyvlastnění dle §170 STZ (event..i uplatnění
předkupního práva dle §101 STZ)” do odst.1.1.7.2 „Plochy a koridory
pouze s možností vyvlastnění (dle §170 STZ)".
Žádná z ostatních zastavitelných ploch vymezených v návrhu ÚP
nezasahuje do OP silnice 1/6, resp.do koridoru pro stavbu budoucí silnice
R6.

Ve veřejném projednání nebyly uplatněny žádné připomínky.
V opakovaném veřejném projednání nebyly uplatněny žádné připomínky.
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II. Grafická část – část odůvodnění:
v.č.1. Koordinační výkres

M 1:5 000

v.č.2. Širší vztahy

M 1:50 000

v.č.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

M 1:5 000
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POUČENÍ:
Proti Územnímu plánu Čichalov vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů).

…………………………………………..

…………………………………………..

Jaroslav Mynařík

Jiří Koscelník

Starosta obce

Místostarosta obce
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SEZNAM ZKRATEK:
A1-ZÚR KK - Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č.1
BK - biokoridor
BC - biocentrum
BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky
DP – dobývací prostor
DUR - dokumentace k územnímu řízení
DO - dotčený orgán
FUN - funkční
KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
KoPÚ – komplexní pozemkové úpravy
KK – Karlovarský kraj
KM – katastrální mapa
k.ú. - katastrální území
OP - ochranné pásmo
ORP – obec s rozšířenou působností
OÚ – obecní úřad
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1,2,3,4,5
RD - rodinný dům
ŘSD – ředitelství silnic a dálnic
SP - stavební povolení
SV Žlutice – skupinový vodovod Žlutice
TS - trafostanice
ÚSES - územní systém ekologické stability
ÚAP - územně analytické podklady
ÚR - územní rozhodnutí
ÚP - územní plán
ÚS – územní studie
ÚSES – územní systém ekologické stability
ÚR – územní rozhodnutí
VKP - významný krajinný prvek
VPS - veřejně prospěšná stavba
VPO - veřejně prospěšná opatření
ZÚ - zastavěné území
ZÚR - zásady územního rozvoje
ZPF - zemědělský půdní fond
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