Aktualizace č. 1 ZÚR Karlovarského kraje
k projednání dle § 39 stavebního zákona

Atelier T-plan, s.r.o.
Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice
ve spolupráci s

PROCES – Centrum pro rozvoj regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava 2

A-ZÚR KK - vstupy
 Zpráva o uplatňování ZÚR KK (schválena ZK usn. č. ZK
275/09/12 ze dne 13.09. 2012)
 ÚAP Karlovarského kraje - aktualizace 2013 - 2017
 PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1
 Pokyny pořizovatele k úpravě návrhu A-ZÚR KK dle výsledků
projednání dle § 37 SZ

Struktura dokumentace A-ZÚR KK

 Výroková část – návrh (A)
 Odůvodnění (B)
 Vyhodnocení vlivů A-ZÚR KK na udržitelný rozvoj území (C)

Struktura dokumentace A-ZÚR KK (A)
 Výroková část – návrh (A)
 Textová část (přil č. 4 vyh.č. 500/2006 Sb., ve znění p. p.)
 Výkresová část
 A.1 Uspořádání území kraje
1:100 000
 A.2 Plochy a koridory, ÚSES, územní rezervy 1:100 000
 A.3 Typy krajin
1:100 000
 A.4 Veřejně prospěšné stavby
1:100 000

Struktura dokumentace A-ZÚR KK (B)
 Odůvodnění výroku A-ZÚR KK
 Odůvodnění - Textová část
 B.1 Koordinační výkres
 B.2 Širší vztahy

1: 50 000
1:500 000

 Podklad pro právní stav ZÚR KK ve znění aktualizace č. 1
(výkresy)
 B.3 Uspořádání území kraje
1:100 000
 B.4 Plochy a koridory, ÚSES, územní rezervy 1:100 000
 B.5 Typy krajin
1:100 000
 B.6 Veřejně prospěšné stavby
1:100 000
 Příloha č. 1
 Srovnávací text výrokové části (s vyznačením provedených
úprav a změn)

Struktura dokumentace A-ZÚR KK (C)
 Vyhodnocení vlivů A-ZÚR KK na udržitelný rozvoj území dle
přílohy č. 5 vyh. č. 500/2006 Sb. (C)

 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy k SZ
 Textová část
 Výkresová část (1:100 000) – 7x
 Textové, tabulkové a grafické přílohy
 Vyhodnocení vlivů na EVL a PO Natura 2000
 Textová část
 Výkresová část (1:100 000) – 1x
 Tabulkové přílohy
 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
(kap. C – F dle přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb.)

Typy úprav A-ZÚR KK
 Věcné úpravy (Zpráva o uplatňování ZÚR KK + ÚAP KK)
 základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání
území kraje,
 vymezení ploch a koridorů nadmístního významu (+
požadavky na jejich využití, kritéra a podmínky pro
rozhodování, úkoly pro úp),
 veřejně prospěšné stavby.
 Technické úpravy (nemění věcný obsah výroku !!!)
 zjednodušení a zpřehlednění výrokové části s ohledem na
jejich uplatňování a vymahatelnost (§ 7 odst. 1 SZ),
 úpravy a vypuštění pasáží, které neodpovídají charakteru
ZÚR jako OOP ve smyslu §§171 – 174 správního řádu
(např. obsahem, dikcí, mírou podrobnosti…),
 formální členění textu a značení jednotlivých kapitol a jejich
názvů (aktuální znění přílohy č. 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve
znění p. p.)

Nová formulace kapitoly
Věcné a technické úpravy jednotlivých výroků
Technické úpravy / beze změny

 A.

STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

 B.

VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS

 C.

VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ

 D.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORÚ, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV
 D.I. Rozvojové plochy
 D.II. Dopravní infrastruktura
 D.III. Technická infrastruktura
 D.IV. Plochy a koridory ÚSES

 E.

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A
ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH
HODNOT ÚZEMÍ KRAJE

 F.

STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN

 G.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

Nová formulace kapitoly
Věcné a technické úpravy jednotlivých výroků
Technické úpravy / beze změny

 H.

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ A NA
KOORDINACI ÚPČ OBCÍ

 I.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORÚ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ
PROVÉŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ

 J.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORÚ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A
VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU
PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ

 K.

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY č. 9
PRO PLOCHY NEBO KORIDORY VYMEZENÉ PODLE KAPITOLY J.

 M.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 37, ODST. 8
STAVEBNÍHO ZÁKONA

Srovnávací text (ukázka)
1.1.1 Silnice I. třídy
Silnice I/6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb – SRN); vedení silnice bude
nahrazeno trasou komunikace R6 a její současná trasa bude převedena do
silnic II.třídy jako silnice II/606 (pokud nebude její současná trasa využita
pro trasu silnice R6).

1.1.1

(35)

Silnice I/13 (Karlovy Vary – Ostrov – hranice kraje – Chomutov – Děčín –
Liberec); úsek Karlovy Vary – Ostrov – křižovatka se silnicí I/25 byl již realizován ve
čtyřpruhovém uspořádání v kategorii S 22,5/80. Další úsek ve směru na Klášterec
nad Ohří je navrhován ve dvoupruhovém uspořádání v kategorii S11,5/70 s tím, že v
úseku Damice hranice kraje (Smilov) [VPS D.04]; je v návrhu ZÚR zapracována
výsledná varianta trasy přeložky silnice, která vzešla z doporučení a projednání EIA
(zpřesnění koridoru silniční dopravy republikového významu S10 dle PÚR ČR 2008).
a)

D04 – I/13 Květnová – Damice – hranice kraje (Smilov);
Koridor pro přeložku směrově nedělené silnice I. třídy jako součást
koridoru kapacitní silnice S10 Ostrov – Chomutov.
Šířka koridoru D04 – 300 m.

Výrok (ukázka)
48.

Označení a nadpis článku „1.1.4 Silnice I. třídy“ se ruší.

49.

První odrážka článku 1.1.4 s textem „Silnice I/6 …… silnice R6)“ se ruší.

50.

Druhá odrážka článku 1.1.4 se nově označuje jako článek (35) a mění se takto:
a)

Název záměru (35) „Silnice I/13 (Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov –
Děčín – Liberec)“ se mění na:


„Silnice I/13 (Karlovy Vary – Ostrov – hranice kraje – Chomutov –
Děčín – Liberec)“

b)

Navazující text „úsek Karlovy Vary – Ostrov - … hranice kraje (Smilov)“ se
ruší.

c)

Text za závorkou s kódem VPS začínající slovy „…je v návrhu ZÚR …“ až
do konce odstavce se ruší.

d)

Vkládá se nový text v tomto znění:
a)

D04  I/13 Květnová – Damice – hranice kraje (Smilov)
Koridor pro přeložku směrově nedělené silnice I. třídy jako
součást koridoru kapacitní silnice S10 Ostrov – Chomutov.
Šířka koridoru D04 - 300 m.
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I. + J.
Vymezení ploch a koridorů k prověření změn využití území
územní studií / regulačním plánem

Reliéf území Karlovarského kraje

A.

Priority územního plánování kraje (1)

 Čl. (2) – (9) Osídlení a hospodářský rozvoj
 Polycentrická struktura osídlení
 Preference využívání zastavěných území a brownfields
 Zkvalitňování obytné funkce sídel vč. rekreačního zázemí
a odpovídající veřejné infrastruktury
 Rozvojové aktivity v oblastech s oslabenou sídelní
strukturou a hospodářskou základnou (+ přeshraniční a
mezikrajské vazby)
 Územní podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí
(polyfunkční využití revitalizovaných ploch a bfs´)
 Rozvoj lázeňství a souvisejících aktivit
 Rozvoj rekreace a cestovního ruchu + podpora
přeshraničních vazeb při využívání veřejné infrastruktury
 Ochrana a využívání nerostných surovin v souladu s principy
UR

A. Priority územního plánování kraje (2)
 Čl. (10) – (16) Dopravní a technická infrastruktura
 Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a
železniční síť (zejm. s MOB1 Praha)
 Zkvalitnění dopravního propojení:
 správních a sídelních center s krajským městem
 se sousedními kraji (ÚK, PK) + s přilehlým územím SRN
 Odstranění dopravních závad (dopravní tahy nadmístního významu)
 Vytváření územních podmínek pro integrované hromadné dopravy osob
 Rozvoj ostatních druhů dopravy (pěší, cyklo) v návaznosti na hlavní
dopravní systémy kraje a na přilehlé území PK, ÚK a SRN
 Vytváření územních podmínek pro vymezování sítí pěších, cyklo- a
lyžařských tras včetně podpůrné infrastruktury při respektování
přírodních, krajinných, kulturně-historických a civilizačních hodnot území

 Zásobování energiemi vč. rozvoje republikových (PK, ÚK) a mezistátních
vazeb (SRN)

A. Priority územního plánování kraje (3)
 Čl. (17) – (21) Ochrana vlastností a hodnot území prevence rizik
 Odvádění a čištění odpadních vod zejm. ve vodohospodářsky
významných územích (3x CHOPAV, OP VZ, OP PLZMV), zlepšení
podmínek pro zasakování srážkových vod
 Zlepšování stavu složek ŽP v urbanizovaných částech kraje, snižování
zátěže hlukem a emisemi z dopravy (centrální části SO ORP KV, SO a
CH)
 Ochrana přírodních, krajinných, kulturně historických a civilizačních
hodnot
 Ochrana jakosti vod, obnova přirozeného vodního cyklu v území
(Chebská p., Sokolovská p., ostatní vodohosp. významná území)
 Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami (PPO)

Srv. s prioritami vydaných ZÚR KK – Odůvodnění str. 47 – 49

B. Rozvojové oblasti a rozvojové osy
 Upřesnění vymezení republikových ROB a ROS (PÚR ČR)
 OB 12 Karlovy Vary
 OS 7 (Bayreuth – Marktredwitz) – st. hranice SRN /ČR – Cheb – K. Vary
– Chomutov – Ústí n. L.
 OS7-A (Bayreuth – Marktredwitz) – st. hranice SRN /ČR – Cheb
– (Kynšperk n. O.)
 OS 7-B (Cheb) – Kynšperk n. O. – (Sokolov)
 OS7-C (Ostrov) –Stráž n. O.– hranice KK/ÚK – (Klášterec n. O. –
Chomutov)
 Vymezení nadmístních ROS
 ROS-N1 (Cheb) – Aš – st. hranice ČR / SRN (– Selb – Rehau)
 ROS-N2 (Cheb) – Mariánské L. – hranice KK / PK (– Planá)
 ROS-N3 (Ostrov) – Jáchymov – st. hranice ČR / SRN (–
Oberwiesenthal)
(Ostrov) – Pernink – st. hranice ČR / SRN (–
Johanngeorgenstadt)
Překryv s SOB 6 Krušné hory

C. Specifické oblasti

 Upřesnění vymezení SOB 6 Krušné hory (dle PÚR ČR)
 rozšíření na karlovarskou část masivu Krušných hor
(překryv s ROS-N3)
 Vymezení SOB nadmístního významu
 SOB-N1 Slavkovský les
 SOB-N2 Bochov - Žlutice

Rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti
dle PÚR ČR

D. Vymezení ploch a koridorů, ÚSES
a územních rezerv
Plochy a koridory (počet)
Funkce

Vydané
ZÚR KK

Vypuštěno
A-ZÚR

Změna
A-ZÚR

A-ZÚR - Nové
(+ ÚR)

Rozv. plochy (EA)

10

4

2

1 (+3)

Rozv. plochy (R+S)

5

0

5

1

Rozv. plochy (S)

0

0

0

13 / 0

Doprava silniční

62

12

15

1 (+1)

Doprava železniční

4

0

0

1

Doprava letecká

1

0

1

0

Doprava nemotorová
(cyklo+KLM)

0

0

0

5

Energetika

16

6

2

1

Vodní hospodářství

18

0

1

0

LAPV

(7)

(7)

0

0 (+5)

D.I.1. Rozvojové plochy pro ekonomické aktivity
 §§ 11 + 12 vyhl. 501/2006 Sb.
 Nadmístní význam  35 – 40 prac. míst /ha
 Vazba na priority úp:
 PÚR ČR
 čl. (17)
 Priority územního plánování kraje  čl. (6)
 Společné požadavky na využití území, kritéria a podmínky
pro rozhodování o možných variantách změn ve
vymezených plochách:
 Preferované využití – výroba, skladování, logistická
centra.
 Vyšší počet nových pracovních příležitostí
 Společné úkoly pro územní plánování:
 zajistit prostorovou koordinaci s ostatními záměry na
využití území.
Specifické požadavky, kritéria, podmínky a úkoly jsou
stanoveny v rámci jednotlivých ploch

Průmyslový park Cheb II (19)
 Lokalizace – jv. okraj Chebu mezi silnicí II/606 a DP Dřenice,
(k.ú. Dolní Dvory)
 ORP Cheb – cca 50 tis. obyv., nezaměstnanost cca 3,6 %;
 ORP Mariánské Lázně – cca 24,1 tis. obyv.,
nezaměstnanost cca 2,7 %;
 ORP Aš – cca 17,6 tis. obyv., nezaměstnanost cca 2,4%;
 ORP Sokolov – cca 76,2 tis. obyv., nezaměstnanost cca
4,9%;
 ORP Karlovy Vary – cca 87,8 tis. obyv, nezaměstnanost
4,6%;
 ORP Aš – cca 17,6 tis. obyv., nezaměstnanost cca 2,4%.

Průmyslový park Cheb II (19)
 Specifická kritéria a podmínky pro rozhodování o možných
variantách ve vymezené ploše:
 Vyloučení průjezdu dopravy indukované provozem
průmyslového parku centrem Chebu
 Minimalizace vlivů na odtokové poměry dotčeného území.
 Nenarušení jakosti vod vodního zdroje Jesenice – Nebanice.
 Zajištění přístupu k těženému DP Dřenice
 Specifické úkoly pro územní plánování:
 Dopravní napojení plochy řešit přednostně ve vazbě na
rychlostní silnici D6
 Respektovat výškové omezení staveb v části plochy
zasahující do OP VPD veřejného vnitrostátního letiště Cheb

Průmyslový park Cheb II (rozpor dle § 4 odst. 8 SZ)
 Střet veřejných zájmů
 vymezení plochy (19) pro Průmyslový park Cheb II jako opatření na
podporou nových pracovních příležitostí (UV ČR č. 826 ze dne 19.10.
2015 + č. 4 ze dne 09.01.2017
X
 ochrana ZPF dle zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění
 Dohoda mezi MMR a MŽP „o řešení rozporu…“ ze dne 22.03. 2017 
kompenzace předpokládaného záboru ZPF
 zmenšením rozsahu plochy (19) na 129 ha (100% ZPF) a plochy
průmyslové zóny Sokolov – Staré Sedlo (3), resp. vymezení jejich
dílčích částí pouze ve formě územní rezervy
 vypuštění ploch (srovnatelná kvalita ZPF, menší potenciál vzniku nových
pracovních míst)
 Hospodářský park Aš (1)
 Hospodářský park Bochov (8c)
 Průmyslová zóna Žlutice – Kninice (16)
 celkem 144,14 ha, z toho ZPF 129,18 ha srovnatelné nebo lepší kvality

D.I.2. Rozvojové plochy pro rekreaci a sport (1)
 §§ 5 + 6 vyhl. 501/2006 Sb.
 Nadmístní význam
 vymezení na území nejméně dvou obcí.
 vysoký rekreační potenciál Krušných hor  čl. (74) PÚR ČR
 Vazba na priority ÚP:
 PÚR ČR
 čl. (22)
 Priority územního plánování kraje
 čl. (5) + (8)
 Společné požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování
o možných variantách změn ve vymezených plochách:
 Preferované využití – sportovně rekreační aktivity (celoroční využívání)
+ nezbytná vybavenost a provozně technické zázemí.
 Návaznost na stávající střediska osídlení s funkcí nástupních center a
jejich vybavenost.
 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu (+ doprava v klidu).
 Minimalizace dopadů na přírodní a krajinné hodnoty dotčeného území.
 Koordinace jednotlivých záměrů z hlediska jejich kapacit, funkční
provázanosti a vyváženosti.

D.I.2. Rozvojové plochy pro rekreaci a sport (2)
 Společné úkoly pro územní plánování:
 Zpřesňovat vymezení ploch pro jednotlivé záměry s důrazem na
přednostní využití ploch stávajícího bezlesí.
Specifické požadavky, kritéria, podmínky a úkoly jsou stanoveny v rámci
jednotlivých ploch

Aš – Háj (18)
 Lokalizace – vrch Háj, sv. od Aše (Aš, Krásná, Podhradí)
 „Jádro“ – stávající „městský“ areál  přeshraniční působnost
(Bad Elster, Bad Brambach).
 Sjezdové a běžecké lyžování, cykloturistika, pěší turistika, inline bruslení, adrenalinové sporty (např. four cross, bobová
dráha), ubytovací kapacity + související služby (lokality Háj a
Skřivánčí vrch).
 Specifická kritéria a podmínky pro rozhodování o možných
variantách ve vymezené ploše:
 Minimalizace vlivů na RBC 1210 Na Háji

D.II. Dopravní infrastruktura
 Věcné úpravy (viz předchozí obr.) + společné
 požadavky na využití území
 kritéria podmínky pro rozhodování o možných variantách změn ve
vymezených plochách a koridorech
 úkoly pro územní plánování
 Technické úpravy
 Vypuštění všech popisných a zdůvodňujících pasáží
 Vypuštění návrhu na změnu kategorizace silniční sítě
 Celková koncepce rozvoje dopravních sítí dle původních ZÚR je i nadále
respektována (uskupení dopravních koridorů silniční sítě do ucelených
dopravních tahů)
 Úprava struktury každého článku v rámci dopravních „tahů“
 jednoznačná specifikace každého koridoru
• Název dle území obce nebo obcí, na jejichž území se nacházejí
oba koncové úseky koridoru
• Typ stavby (přeložka, obchvat, přestavba, nová stavba…).
• Šířka koridoru jednotlivě pro každý koridor (příp. proměnlivá v
závislosti na konkrétních územních podmínkách)

47.

Kap. D. – odůvodnění (ukázka)
Odrážka článku 1.1.3. se nově označuje jako článek (34).
Specifikace úprav:
Upravuje se název silničního tahu, výčet veřejně prospěšných staveb se nemění.
Vypouští se popisné pasáže textu a pasáže, které nejsou dle stavebního zákona a

prováděcí vyhlášky předmětem návrhu ZÚR.
Nově se strukturuje výčet a specifikace koridorů utvářejících daný silniční tah (D01,

D02, D77, D81, D82) včetně doplnění názvů a šířky koridorů.
Koridor D03 se ruší.
Upravuje se vymezení koridorů D81 a D82.

Poznámka:
Vymezení ostatních koridorů se návrhem A-ZÚR nemění.

D87 I/64 Aš – hranice ČR/SRN (- Rehau )
 Koridor pro umístění kapacitní silnice
 Šířka koridoru – 300 m
 Potřebnost prověřena v rámci „Územní studie horských oblastí“,
 Využitím stopy stávající ÚK až ke státní hranici
 Na území SRN
 silnice B15 (Neuhausen)
 napojení na dálnici A93 v MÚK Rehau-Süd (technicky připravena)
 Rozvoj kooperačních vazeb ROS-N1 s nejbližšími významnými sídelními
centry Selb, Rehau a Hof (cca 40 tis obyv.)

 Vazby na Plauen a dálnici A72 (s vyloučením prostoru Vojtanova a
lázeňských území na saské straně).
  čl. (2a) priorit územního plánování kraje
  ROS–N1 (Cheb – Aš – hranice ČR / SRN) požadavek na rozvoj a
zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb ve směru Aš – Rehau.

D105 – Optimalizace trati č. 140
v úseku Karlovy Vary – Ostrov
 Součást koridoru ŽD3 Ostrov – Chomutov (dle PÚR ČR – čl. (91))

 Šířka koridoru - 120 m.
 Specifická kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn
ve vymezeném koridoru:
 Vyloučení významných negativních vlivů na EVL Ostrovské rybníky a PO
Doupovské hory
 Vydané ZÚR KK - realizace bez územních nároků (bez vymezení koridoru a
VPS)
 Šířka koridoru - 120 m  šířka OP celostátní dráhy (§8 zák. o drahách).
 mírná rektifikace trasy
 sanace tělesa železniční trati (+ nástupiště stanic a zastávek)
 modernizace nebo přeložky inženýrských sítí
  čl. (23), (24) a (27) republikových priorit PÚR ČR
  čl. (10) priorit územního plánování kraje

Nemotorová doprava (1)
 Cyklostezska Ohře
 D301 – úsek Loket, Nádražní – Loket, Lužná
 D302 – úsek Dalovice – Šemnice
 D303 – úsek Karlovy Vary, Doubský most – Karlovy Vary,
Dvorský most
 D304 – úsek Cheb, Podhrad – Cheb, Háje
 Šířka koridorů – 20 m (TP 179 „Navrhování komunikací pro
cyklisty“ s rezervou pro upřesnění v ÚP s ohledem na ochranu
přírody a krajiny, majetkoprávní poměry a inženýrské sítě)
  čl. (22) republikových priorit PÚR ČR
  čl. (8) a (14) priorit územního plánování kraje

Nemotorová doprava (2)
 D300 – Krušnohorská lyžařská magistrála, úsek Boží Dar – Kraslice
(šířka koridoru – 50 m)
 koridor pro lyžařskou běžeckou stopu na sněhové pokrývce (š. – cca
3 m, s max. využitím cestní sítě) bez požadavků na umístění
doprovodných staveb  není „stavbou“ dle stavebního zákona
 strojová úprava stopy – omezuje vyjíždění lyžařů mimo trasu
 Podklad – - „Studie Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji“
(2012)
 Cíl – územní stabilizace lyžařské běžecké trasy (vrcholové partiemi
Krušných hor) s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny (podmínka
koexistence)
 Odborné posouzení AOPK ČR
 vyloučení významných negativních vlivů na EVL Krušnohorské plató
a PO Novodomské rašeliniště – Kovářská (při upřesnění trasy v
ÚPD obcí)
 výjimka pro úsek v NPR Božidarské rašelinitě (zimní běžecká trasa,
jen při dostatečné sněhové pokrývce)
 NPR Rolavská vrchovitě (silnice, v zimě neudržovaná)

Vodní hospodářství
 V22 (SV Žlutice) – Teplá – Pěkovice – Křepkovice – Beranov – hranice KK (SV Tachov)
 Šířka koridoru – 200 m
 propojení vodovodní sítě Žluticka a Tachovska (PK)
 LAPV (územní rezervy) – upřesnění vymezení dle Generelu LAPV (MZe ČR)
 VNR1
Dvorečky (Libava)
 VNR2
Chaloupky (Rolava)
 VNR3
Poutnov (Teplá)
 VNR4
Hlubocká Pila (Liboc)
 VNR5
Mětikalov (Liboc)
 Budoucí záložní zdroje pitné a užitkové vody pro případ deficitu
vodohospodářského potenciálu krajiny způsobeného klimatickou změnou
a z důvodu zajištění protipovodňové ochrany území.
 Vypuštění lokalit sledovaných SVP 1976

Elektroenergetika – přenosová soustava (1)
Společná ustanovení:
 Požadavky na využití území:
– vytvořit územní podmínky pro zvýšení kapacity přenosové a distribuční
soustavy a pro zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny
v mezinárodních, republikových a regionálních souvislostech.
 Kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn ve
vymezených plochách:
 vzdálenost od zastavěného území dotčených obcí.
 minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty území.
 Úkoly pro územní plánování:
 trasy jednotlivých vedení ZVN a VVN ve společných úsecích vést v co
nejtěsnějším přípustném souběhu.
 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory technické a dopravní
infrastruktury vymezenými v ZÚR KK.

Elektroenergetika – přenosová soustava (2)
 Karlovarský kraj – jediný kraj v ČR zapojený do PS pouze v
napěťové hladině 220 kV
 E04 – vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) - TR
Vítkov
 E06 – vedení 400 kV, propojení TR Vítkov – TR Přetice (PK)
 E11 – rozvodna 400 kV Vítkov (není předmětem A-ZÚR KK)

Elektroenergetika – přenosová soustava (3)
 Upřesněné vymezení koridorů dle platné PÚR ČR:
 čl. (140) koridor E2 : „Plochy pro elektrické stanice Vítkov a Vernéřov
a koridory pro dvojitá vedení 400 kV…. Vernéřov – Vítkov a Vítkov –
Přeštice.“
 použití jiného mapového podkladu + aktuální trasování elektrického
vedení v obou koridorech
 souhlasná stanoviska MŽP dle zák. č. 100/2001 Sb., včetně tzv.
„závazného stanoviska“ k ověření souladu s požadavky právních
předpisů (směrnice EP a Rady 2011/92/EU ve smyslu čl. II bodu 1
přechodných ustanovení zák. č. 39/2015 Sb.)
 součást transevropské energetické infrastruktury TEN-E + „projekty
společného zájmu“ (PCI - stavby energetické infrastruktury strategického
celoevropského významu ve smyslu Nařízení EU č. 347/2013)
 dle přílohy I - území ČR součástí tzv. „3. prioritního koridoru pro
přenos elektřiny“  propojení elektrických sítí ve střední, východní a
jihovýchodní Evropě.
 cíl - zvýšení kapacity na severozápadních a jižních hranicích státu
(zahrnuje přestavbu vnitrostátních vedení a zařízení přenosové
soustavy na území Karlovarského kraje)

Elektroenergetika - distribuční soustava (1)
 E12 vedení 2x110 kV TR Vítkov – TR Jindřichov
 převzato z ÚAP KK 2015
 druhé nezávislé vedení do regionu Chebska,
 zvýšení spolehlivosti zásobování elektrickou energií,
 navýšení volné disponibilní kapacity  připojování nových
odběratelů i výrobců elektrické energie (vč. OZE)

 SEA: v rámci upřesnění koridoru v ÚP dotčených obcí minimalizovat
vlivy zejména na lesní porosty, skladebné prvky ÚSES a na EVL
Ramena Ohře a nenarušení dálkových pohledů na kulturně
historickou NKP Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Sv.
Maří.

Elektroenergetika - distribuční soustava (2)
 E13 vedení 2x110 kV TR Drmoul – TR Tachov
 na území KK pouze v obci Trstěnice
 zvýšení přenosové kapacity pro
• Mariánské Lázně (TR Drmoul),
• Tachov (TR Tachov)
• Planá (TR Planá) a
• + obce v jejich širším spádovém území.
 podmínky pro následné posílení dodávek energie do oblasti Stříbra
zdvojením stávajícího jednoduchého vedení 110 kV do TR Stříbro
(č. 1277).
 ZZŘ dle zák. č. 100/2001 Sb.  záměr bezvýznamných vlivů na ŽP

Zásobování plynem
Společná ustanovení:
 Požadavky na využití území:
 vytvořit územní podmínky pro zajištění zvýšených odběrů a provozní
jistoty v jednotlivých částech KK
 Kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn ve
vymezených plochách:
 minimalizace vlivů na ostatní funkční systémy dotčeného území včetně
přírodních, kulturně historických a civilizačních hodnot území.
 Úkoly pro územní plánování:
 trasy jednotlivých vedení plynovodů ve společných úsecích vést v co
nejtěsnějším přípustném souběhu.
 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory technické a dopravní
infrastruktury vymezenými v ZÚR KK.

Plochy a koridory ÚSES (1)
 Upřesnění vymezení NRC dle podkladu AOPK ČR ČR „Nové vymezení
nadregionálních biocenter“ (Ekotoxa, s.r.o. 2010) + „vyvolané úpravy“
 Změna vymezení RC 1169
 nové RC 1169 Citice (západně od Sokolova) v údolní nivě řeky Ohře
 vloženo do NRK K40 Amerika – Svatošské skály
 původní RC 1169 Antonín zrušeno (vymezení v nevhodném biotopu zalesněná výsypka X BC nivního charakteru, cílový stav - lužní les)
 Změna vymezení regionálního ÚSES v prostoru Podkrušnohorské a
Vintířovské výsypky
 územní stabilizace ÚSES do ploch vykazujících vhodnější
environmentální vlastnosti
 RC 1157 Vintířov posunuto východním směrem do prostoru Vintířovské
výsypky (vyšší přírodní potenciál).
 změny vymezení navazujících regionálních biokoridorů RK1000, RK1001
a RK20111.

Plochy a koridory ÚSES (2)
 Biokoridory
 osa a pás území o celkové šířce 600 m.
 upřesnění vymezení ÚSES v ÚPD obcí bez rozporu s vydanými ZÚR
 Stanovení společných požadavků na využití území, kritérií a podmínek pro
rozhodování o možných variantách změn ve vymezených plochách
 ochrana před změnou využití území ploch BC a BK
 zásady pro řešení střetů s ochranou a využitím výhradních ložisek
nerostných surovin
 Stanovení společných úkolů pro územní plánování
 upřesňování vymezení ÚSES v rámci ÚP dotčených obcí zajistit
prostorové parametry biocenter a biokoridorů  zachování funkčnosti
systému,
 vymezení ÚSES koordinovat s vymezením na navazujícím území
sousedních krajů.
 zohledňovat reprezentativnost segmentů ÚSES dle stanovených
cílových ekosystémů.
 preferovat vymezování segmentů ÚSES mimo zastavěná a zastavitelná
území sídel.

E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany
a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot
 čl. (1), (3), (5)
 Vymezení přírodních / kulturních / civilizačních hodnot
nadmístního významu
 čl. (2), (4), (6)
 Zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek
koncepce ochrany a rozvoje přírodních / kulturních /
civilizačních hodnot

F. Stanovení cílových charakteritik krajin
 Oblasti specifických krajin (  typy krajin) + specifické krajiny vymezení
 projekt OMEGA TD010203 „Aplikace Evropské úmluvy o
krajině do zásad územního rozvoje“ (Maier et al. 2013) –
pilotní projekt pro území KK

 A. Oblast specifických krajin Krušnohoří
(3 specif. krajiny)
 B. Oblast specifických krajin Podkrušnohoří a Chebska
(6 specif. krajin)
 C. Oblast specifických krajin Slavkovského lesa a
Doupovských hor (5 specif. krajin)
 D. Oblast specifických krajin Tepelska a Toužimska
(3 specif. krajiny)
 E. Oblast specifických krajin Českého Lesa
(2 specif. krajiny)

F. Stanovení cílových charakteristik
 Společné požadavky a podmínky pro zachování (= ochrana,
posílení) a dosažení (= obnova, nové vytvoření) cílových
charakteristik specifických krajin
 Společné úkoly pro územní plánování
 Cílové charakteristiky – „vize“ budoucí podoby specifických
krajin
 Specifické podmínky pro rozhodování o zachování a dosažení
cílových charakteristik (jednotlivých specifických krajin)

G. Veřejně prospěšné stavby (ukázka – srv. text)
č.
VPS
Kód
VPS

Silnice

D.82

R6

D.83

II/606

Poznámka
Dotčené obce

Popis
Název
stavba přeložky rychlostní silnice R6 – vedení v
úseku silnice I/13 –silnice I/6

Dalovice

Kapacitní silnice (obchvat Karlových Varů), úsek
propojení silnice I/13 – silnice I/6

Karlovy Vary

přeložka silnice II/606 v souvislosti s realizací R6
v prostoru obce Březová
Karlovy Vary

D.84

Silniční napojení letiště Karlovy Vary

D.85

Tři Sekery
Silniční napojení průmyslové zóny Velká Hleďsebe –
Valy
Klimentov
Velká Hleďsebe

D.86

II/220

Stavba přeložky silnice II/220 v prostoru obce
Mezirolí
II/220 Mezirolí, přeložka

D87

I/64 – Krásná u Aše – hranice ČR / SRN

Kolová

Děpoltovice
Nová Role
Aš
Krásná

H.I. Požadavky na koordinaci úpč obcí
Obec

Rozvojové
Požadavky
Specifické Rozvojové Dopravní
Technická
Specifické
LAPV NR ÚSES R ÚSES
oblasti a
na řešení
oblasti
plochy infrastruktura infrastruktura
krajiny
osy
v ÚPD obcí
(kap. B.)

Abertamy ROS-N3

(kap. C.) (kap. D.I.)
SOB6

15, S05

Andělská OB12
Hora

Aš

Bečov
nad
Teplou

ROS-N1

18, S02

SOB-N1

(kap. D.II.)

(kap. D.III.1.)

(kap
(kap.
(kap. D.IV.)
D.III.2)
D.IV.)

D300

NC70

D01, D200,
D68

NK41(MB)

D13, D78,
D87

RK536

(kap. F.)

(kap. H.II.)

A.3

C.1, C.5,
D.2

V32

NK38(MB), RC1172, A.1
NK39(MB) RC1180,
RC1210,
RC1941,
RK973,
RK975,
RK976,
RK977,
RK982,
RK983

E04, V05

NK46(MB) RC1137, C.2
RK1019,
RK1021

Cyklostezka
Aš – Cheb

H.II. Požadavky na řešení v ÚPD obcí (1)
 Záměry nadmístního významu (= splňují kritéria popsaná v kap. 9.D.
Odůvodnění – problematické grafické vymezení koridoru (plochy) v měřítku
ZÚR.
 Úkol pro „dotčené obce“ vymezit koridory (plochy) ve svých územních
plánech (ust. § 36 odst. 5 + ust. § 43 odst. 3 SZ)
 Cyklostezka Aš – Cheb
 Cyklostezka č. 6 „Ohře“
 úsek Cheb – Pomezí n. Ohří
 úsek Šemnice – Stráž n. Ohří – hranice KK / ÚK
 Běžecké lyžařské trasy Březová – Mariánské Lázně
 Vymezení Antonínského arboreta a cyklostezky v záp. okraji výsypky
Antonín v koordinaci s RC 1169 Citice
 Protipovodňová ochrana (viz dále)

H.II. Požadavky na řešení v ÚPD obcí (2)
Protipovodňová ochrana
 Vytvářet územní podmínky včetně vymezování ploch pro zajištění
protipovodňové ochrany  34 měst a obcí

 „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodňových rizik v povodí Labe“,
(vydán MŽP formou OOP čj. 90988/ENV/5 ze dne 22.12.2015)
 Využití map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik
 Oblasti s významným povodňovým rizikem na území KK:
 Ohře (OHL-03), úsek Kyselka – Odrava (km 155,9 - 223,1)
 Ohře (OHL-04), úsek Cheb (km 233,8 - 241,1)
 Hranický potok (OHL-05), úsek Hranice (km 0,0 - 3,6)
 Plesná (OHL-06), úsek Plesná (km 21,7 - 22,6)
 Svatava (OHL-07), úsek Sokolov – Svatava (km 0,0 - 4,9)
 Lobezský potok (OHL-08), úsek Sokolov – Svatava (km 0,0 - 5,1)
 Chodovský potok (OHL-09), úsek Karlovy Vary – Chodov (km 0,0 - 15,6)
 Rolava (OHL-10), úsek Karlovy Vary - Stará Role (km 0,0 - 5,9)
 Nejdecký potok (OHL-11), úsek Nejdek (km 0,0 - 0,9)
 Teplá (OHL-12), úsek Bečov n. Teplou (km 25,8 - 28,0)

I. Vymezení plochy a koridorů, ve kterých se ukládá
prověření územní studií
 Zpřesnění trasy tzv. velkého obchvatu Karlových Varů silnicí „D6“ v rámci
vymezených koridorů (cíl - vyhledat trasu, která umožní vydobytí nejkvalitnějších zásob ložiska kaolinu Dalovice – Vysoká)
 Studie horských oblastí KK (cíl - ověřit kritéria a podmínky využití jako
podklad pro zpřesnění vymezení ploch pro sport a rekreaci nadmístního
významu)
 Obě studie byly pořízeny a vloženy do evidence územně plánovací činnosti
dle ust. § 30 odst. 4 SZ
 Podklad pro návrh A-ZÚR KK
 Pořízení nových územních studií A-ZÚR KK nenavrhuje

Kap. J. + K.

 Vymezení plocha koridorů, ve kterých je pořízení RP orgány
kraje podmínkou pro rozhodování…
 Zadání RP v rozsahu přílohy č. 9 (vyhl. č. 500/2006 Sb.) pro
plochy a koridory vymezené v kap. J.
 Pořízení RP A-ZÚR KK nenavrhuje.

L. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

 A-ZÚR KK nenavrhuje.

M. Stanovení kompenzačních opatření
dle § 37 odst. 8 SZ

 A-ZÚR KK nemá významně negativní vliv na EVL a PO Natura
2000

 V rámci projednání návrhu A-ZÚR KK dle § 37 SZ nestanovilo
MŽP ČR ve svém stanovisku dle § 4, odst. 2, písm. b)
stavebního zákona žádná kompenzační opatření.

Děkuji za pozornost


