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Podatel požadavku Označení 

záměru 

v ZÚR KK 

Požadavek Vyhodnocení požadavku pro aktualizaci ZÚR KK 

Ministerstvo 

dopravy 

D04 

 

 

 

D01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D101, 

D102, 

D104 

 

 

 

D105 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prověření koridoru D04 pro 

silnici I/13 dle výsledků 

zpracovávaných studií 

 

Zohlednění 

mimoúrovňových 

křižovatek a odpočívek na 

silnici D6, na kapacitních 

komunikacích a silnicích I. 

třídy, s odkazem na znění 

republikových priorit v 

Aktualizaci č. 4 PÚR ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prověřit úseky silnice I/21 

dle platných územně 

analytických podkladů a 

studií 

 

Vypuštění koridorů D101, 

D102, D104 pro železniční 

dopravu 

 

 

 

Zapracovat koridor pro 

železniční trať č. 140 

(Chomutov)/hranice kraje – 

Karlovy Vary – Cheb, který 

bude obsahovat i současný 

záměr D105 

 

Zohlednění všech letišť na 

území kraje a jejich 

ochranných pásem v 

textové části 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit úpravu 

vymezení koridoru D04 dle požadavku 

ministerstva a předložených podkladů.  

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit odpočívky 

v textové části ZÚR KK dle požadavku 

ministerstva. 

  

Požadavek na zohlednění mimoúrovňových 

křižovatek nebude zapracován do Aktualizace č. 2 

ZÚR KK.  

Požadavek svou podrobností předmětu řešení 

neodpovídá obsahu řešení ZÚR.  Územní nároky 

konkrétního typu křižovatek, tomto případě 

mimoúrovňové, a podmínky pro jejich přesnější 

umístění jsou řešeny zpravidla územním plánem, 

technické parametry pak projektovou dokumentací 

dané stavby. Z tohoto důvodu není stanoven 

odpovídající požadavek k Aktualizaci č. 2 ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit úseky silnice 

I/21 dle požadavku ministerstva a předložených 

podkladů.  

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit vymezení 

koridoru D101, D102 a D104 dle požadavku 

ministerstva, a to za předpokladu předložení 

odborného podkladu, který potřebnost koridorů 

prověří. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zapracovat koridor pro 

železniční trať č. 140 (Chomutov)/hranice kraje – 

Karlovy Vary – Cheb a prověřit způsob vymezení 

koridoru, který bude zahrnovat i současný koridor 

D105 dle požadavku ministerstva a předložených 

podkladů. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit letiště na 

území kraje a zapracovat jejich aktuální ochranná 

pásma v části odůvodnění. 

Požadavek bude zohledněn a zapracován v souladu 

s aktuálními daty územně analytických podkladů 

kraje.  
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Ministerstvo kultury  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D31 

Doplnit nově vyhlášená 

památkově chráněná území 

jako kulturní hodnoty 

nadmístního významu 

 

 

Doplnit pro vymezené 

plochy a koridory 

podmínky z hlediska limitů 

státní památkové péče 

 

Doplnit kapitolu F. 

Stanovení cílových kvalit 

krajin v reakci na UNESCO 

Hornický region 

Erzgebirge/Krušnohoří 

 

Doplnit všechny oblasti 

vlastních krajin o podmínky 

sledující ochranu atributů 

kulturních hodnot 

 

Podnět k hranicím vlastních 

krajin – mají více 

reflektovat historický vývoj 

a eliminovat tak překryvy 

v místech soustředěných 

kulturních hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrušit koridor D31 pro 

jihozápadní obchvat Horní 

Blatné 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK do části odůvodnění 

doplnit kulturní hodnoty dle požadavku 

ministerstva. 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

podmínek z hlediska limitů státní památkové péče 

dle požadavku ministerstva (dle znění uvedeného ve 

vyjádření ministerstva). 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

kapitoly F. dle požadavku ministerstva (dle znění 

uvedeného ve vyjádření ministerstva). 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

oblastí vlastních krajin dle požadavku ministerstva 

(dle znění uvedeného ve vyjádření ministerstva). 

 

 

Požadavek nebude zapracován do Aktualizace č. 2 

ZÚR KK.  

V rámci pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK byl 

zapracován nově pořízený odborný podklad Aplikace 

Evropské úmluvy o krajině do zásad územního 

rozvoje - TAČR (TD010203). Vedoucím řešitelského 

týmu Fakulty ŽP ČZU v Praze, byl prof. Ing. arch. 

Karel Mayer, CSc., spoluřešitelé - prof. Ing. Petr 

Sklenička, CSc. a doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. 

Odborný podklad komplexně vyplnil metodickou 

mezeru ve zpracování územních podmínek koncepce 

ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území Karlovarského kraje 

v podrobnosti ZÚR.  

 

Požadavek na zrušení koridoru D31 nebude 

zapracován do Aktualizace č. 2 ZÚR KK.  

Jedná se již o projednaný a dotčenými orgány 

odsouhlasený koridor dopravní infrastruktury. 

Koridor D31 – II/221 Horní Blatná, jihozápadní 

obchvat, nezasahuje do následně vymezeného 

jádrového území UNESCO, ale pouze do jeho 

ochranného pásma. Silniční obchvat významně zlepší 

dopravu v unikátní historické parcelaci - 

šachovnicově založeného sídla, původního 

hornického města Horní Blatná, v předindustriální 

krajině.  

 

http://tacr.mapovyportal.cz/
http://tacr.mapovyportal.cz/
http://tacr.mapovyportal.cz/
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Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

 Doporučení pro možnost 

stanovení chráněných 

ložiskových území nad 

výhradními ložisky 

hnědého uhlí č. 3080700 

Chebské pánve a č. 

3160800 Odravské pánve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavek na zapracování 

podpory průzkumu 

strategických surovin 

(wolfram, lithium) a 

živcových surovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na vymezení: 

zdvojeného vedení VVN 

110 kV Kaceřov – Aš, 

vedení VVN 110 kV a 

transformovny 110/22 kV 

Kaceřov, zdvojení vedení 

VVN 110 kV Jindřichov – 

Aš, 2 vedení VVN 110kV 

pro PZ Staré Sedlo, vedení 

VVN 110 kV a 

transformovny 110/22 kV 

Dvory, vedení VVN 110 

kV Toužim - Bochov a 

transformovny 110/22 kV 

Bochov, vedení VVN 110 

kV Ostrov - Bochov 

 

Požadavek nebude zapracován do Aktualizace č. 2 

ZÚR KK.  
Požadavek neodpovídá obsahu a podrobnosti řešení 

ZÚR. Proces stanovení chráněného ložiskového 

území není v působnosti zásad územního rozvoje. 

Stanovení chráněného ložiskového území je dle § 17 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

svěřeno Ministerstvu životního prostředí v součinnosti 

s dalšími orgány státní správy. Návrh na stanovení 

chráněného ložiskového území může podat organizace 

či orgán státní správy. Až na základě stanoveného 

chráněného ložiskového území zásady územního 

rozvoje, případně další územně plánovací 

dokumentace, ve svém řešení zohlední toto území jako 

hodnotu či limit využití území. Z tohoto důvodu není 

stanoven odpovídající požadavek k Aktualizaci č. 2 

ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit požadavek 

ministerstva na doplnění textové části zásad 

územního rozvoje.  

Požadavek svou podrobností předmětu řešení 

neodpovídá obsahu a měřítku řešení ZÚR. Vymezení 

plochy pro těžbu je řešitelné v územním plánu. Zásady 

územního rozvoje nevymezují požadavky na průzkum 

strategických surovin, pouze stanovují některé obecné 

podmínky pro územní plánování související s těžbou 

nerostných surovin. V tomto ohledu bude prověřeno 

doplnění příslušných kapitol textové části zásad 

územního rozvoje v rámci Aktualizace č. 2 ZÚR KK. 

Stanovení možnosti průzkumu surovin je možné také 

prověřit například v Regionální surovinové politice 

kraje.  

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit vymezení 

koridorů pro vedení elektrické energie dle 

požadavku ministerstva a předložených podkladů. 
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Ministerstvo obrany  Zapracovat do výroku text: 

Koncepce obrany a 

bezpečnosti státu je 

zajištěna stabilizací objektů 

důležitých pro obranu státu 

včetně vojenského újezdu a 

respektováním ochranných 

pásem a vymezených 

zájmových území 

chránících provoz zařízení 

důležitých pro obranu 

státu. Nové záměry 

Ministerstvem obrany 

nejsou navrhovány 

 

Zapracovat limity na 

základě jevů územně 

analytických podkladů 

v textové i v grafické části 

 

Zapracovat do textové části 

odůvodnění text: Na celém 

správním území umístit a 

povolit uvedené stavby jen 

na základě závazného 

stanoviska Ministerstva 

obrany (seznam staveb 

vyjmenován v podnětu Min. 

obrany) 

 

Požadavek na vymezení a 

prověření trasy silničního 

napojení z dálnice D6 do 

lokality výcvikového centra 

Radošov dle požadovaných 

parametrů ve vyjádření 

Ministerstva obrany 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

výrokové části zásad územního rozvoje dle 

požadavku ministerstva (dle znění uvedeného ve 

vyjádření ministerstva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zapracovat aktuální 

limity územně analytických podkladů dle 

požadavku ministerstva (dle znění uvedeného ve 

vyjádření ministerstva). 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

odůvodnění zásad územního rozvoje dle 

požadavku ministerstva (dle znění uvedeného ve 

vyjádření ministerstva). 

 

 

 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit vymezení 

koridoru pro silniční napojení navazující na záměr 

výcvikového centra Radošov dle parametrů 

uvedených ve vyjádření ministerstva.  

Ministerstvo 

zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulačně upravit 

textovou část v oblasti 

vodního hospodářství, 

především v kapitole A. 

Stanovení priorit územního 

plánování (konkrétně 

vyjmenované oblasti 

v podnětu Min. zemědělství) 

 

 

Formulačně doplnit 

specifickou oblast 

v kapitole C. (konkrétně 

vyjmenované doplnění 

v podnětu Min. zemědělství) 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

výrokové části zásad územního rozvoje v kapitole 

A. dle požadavku ministerstva (dle znění uvedeného 

ve vyjádření ministerstva). 

 

 

 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

výrokové části zásad územního rozvoje v kapitole 

C. dle požadavku ministerstva (dle znění uvedeného 

ve vyjádření ministerstva). 
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Ministerstvo 

zemědělství 

Upozornění na 

respektování opatření 

v Plánu dílčích povodí 

v povodí nádrže Žlutice 

 

Formulačně doplnit 

kapitolu D v bodě 7 – 

Průmyslová zóna – Velká 

Hleďsebe – Klimentov 

v oblasti zásobování vodou 

a v bodě 54 Územní 

rezervy pro vodní nádrže 

dle aktualizovaného 

Generelu LAPV (konkrétně 

vyjmenované v podnětu 

Min. zemědělství) 

 

Formulačně doplnit 

kapitolu E v oblasti 

pramenných částí vodních 

toků 

 

 

Respektovat Plán pro 

zvládání povodňových rizik 

a národních plánů povodí 

 

 

Vyhodnotit stávající stav 

zásobování pitnou vodou a 

uvést koncepci 

vodohospodářské 

infrastruktury 

 

Respektovat závěry 

z projektu „Opatření na 

vodních tocích Kösseinu a 

Reslavě ke zmírnění 

problematiky rtuti na vodní 

nádrži Skalka – analýza 

rizik“ 

 

 

 

 

 

 

Vyloučit negativní vlivy na 

zdroje přírodních léčivých a 

minerálních vod a na další 

vodní zdroje 

 

V rámci úkolů pro územní 

plánování doplnit úkol 

„vymezit plochy pro 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit Plán dílčích 

povodí v povodí nádrže Žlutice (dle znění 

uvedeného ve vyjádření ministerstva). 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

výrokové části zásad územního rozvoje v kapitole 

D. v bodě 7 a v bodě 54 dle požadavku ministerstva 

(dle znění uvedeného ve vyjádření ministerstva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

výrokové části zásad územního rozvoje v kapitole 

E. v oblasti pramenných částí vodních toků dle 

požadavku ministerstva (dle znění uvedeného ve 

vyjádření ministerstva). 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit Plán pro 

zvládání povodňových rizik a národní plánů 

povodí dle požadavku ministerstva (dle znění 

uvedeného ve vyjádření ministerstva). 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit zapracování 

stávajícího stavu zásobování pitnou vodou a 

koncepce vodohospodářské infrastruktury dle 

požadavku ministerstva (dle znění uvedeného ve 

vyjádření ministerstva). 

 

Požadavek nebude zapracován do Aktualizace č. 2 

ZÚR KK.  
Požadavek svou podrobností předmětu řešení 

neodpovídá obsahu a měřítku řešení ZÚR. Územní 

opatření z hlediska např. uspořádání krajiny jsou 

řešitelná v územním plánu. Další opatření jako 

omezení rybolovu, pastvy či dalšího využívání okolí 

vodní nádrže (zmíněná v dopise ministerstva ze dne 

7. 6. 2021) jsou řešitelná na úrovni působnosti orgánů 

ochrany životního prostředí a krajiny. Z tohoto 

důvodu není stanoven odpovídající požadavek 

k Aktualizaci č. 2 ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK bude respektována 

ochrana zdrojů léčivých vod a dalších vodních 

zdrojů. 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit úkol pro 

územní plánování pro vymezení ploch pro 
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retenci/akumulaci 

srážkových vod, a to 

především v oblastech, kde 

se opakovaně projevuje 

deficit srážek“ 

 

 

Respektovat aktualizovaný 

Generel Lokalit pro 

akumulaci povrchových 

vod 

 

akumulaci srážkových vod dle požadavku 

ministerstva. 

 

 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit 

aktualizovaný Generel lokalit pro akumulaci 

povrchových vod. 

 

Ministerstvo 

životního prostředí 

 Upozornění na možné 

kolize ploch a koridorů 

s lokalitami soustavy 

Natura 2000 

 

Doporučení na konzultace 

s Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR při 

zpřesňovaných ploch a 

koridorů 

 

 

 

 

Zachování funkčnosti 

migračně významného 

území 

 

Respektování opatření a 

doporučení vyplývající 

z Aktualizace 

Regionální/krajské 

surovinové politiky 

Karlovarského kraje a další 

studie a podklady na 

celostátní úrovni 

 

Respektování zásadních 

principů ochrany a využití 

ložisek nerostných surovin: 

principy veřejnosti, 

aktuálnosti, 

nepřemístitelnosti, 

neobnovitelnosti, 

nerovnoměrnosti, 

nepostradatelnosti, 

prozkoumanosti, 

dostupnosti, udržitelnosti, 

rizikovosti, provázanosti, 

dlouhodobosti (konkrétně 

uvedené ve stanovisku 

MŽP, odboru ochrany 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit možné kolize 

s lokalitami soustavy Natura 2000 dle upozornění 

ministerstva. 

 

 

Při zpracování Aktualizace č. 2 ZÚR KK 

konzultovat návrh s Agenturou ochrany a přírody 

a krajiny ČR. 

Při zpracování bude návrh Aktualizace č. 2 ZÚR KK 

projednáván s dotčenými orgány v souladu s právními 

předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit funkčnost 

migračně významného území dle požadavku 

ministerstva. 
 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK respektovat 

doporučení vyplývající z Aktualizace Regionální 

surovinové politiky Karlovarského kraje a dalších 

podkladů dle požadavku ministerstva. 

 

 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK respektovat principy 

dle požadavků ministerstva (uvedených ve 

vyjádření ministerstva). 
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horninového a půdního 

prostředí). 

 

Povodí Ohře, s. p. D07 Požadavek na vypuštění 

koridoru D07 pro přeložku 

silnice I/21 v navržené šířce 

300m v prostoru Jesenice, 

případně na úpravu tohoto 

koridoru 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit vymezení 

koridoru D07 dle požadavku Povodí Ohře, s. p., a 

dle předložených podkladů (zejména v koordinaci 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR). 

 

Povodí Vltavy, s. p.      Požadavek na zapracování 

dílčích úprav textu ve 

vybraných kapitolách 

(konkrétně vyjmenované 

v podnětu Povodí Vltavy) 

 

Vyloučit negativní vlivy na 

zdroje přírodních léčivých a 

minerálních vod a na další 

vodní zdroje 

 

V rámci úkolů pro územní 

plánování doplnit úkol 

„vymezit plochy pro 

retenci/akumulaci 

srážkových vod, a to 

především v oblastech, kde 

se opakovaně projevuje 

deficit srážek“ 

 

Respektovat opatření 

v Plánu dílčích povodí, 

především pak opatření 

BER220145 Omezení 

obsahu fosforu v povodí 

nádrže Žlutice v Plánu 

dílčího povodí Berounky 

 

Respektovat aktualizovaný 

Generel Lokalit pro 

akumulaci povrchových 

vod 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit doplnění 

výrokové části zásad územního rozvoje ve 

vybraných kapitolách dle požadavku Povodí 

Vltavy, s. p. (dle znění uvedeného ve vyjádření). 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK bude respektována 

ochrana zdrojů léčivých vod a dalších vodních 

zdrojů. 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit úkol pro 

územní plánování pro vymezení ploch pro 

akumulaci srážkových vod dle požadavku Povodí 

Vltavy, s. p. 

 

 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit Plán dílčích 

povodí dle požadavku Povodí Vltavy, s. p. (dle 

znění uvedeného ve vyjádření). 

 

 

 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit 

aktualizovaný Generel lokalit pro akumulaci 

povrchových vod. 

 

Ředitelství silnic a 

dálnic ČR 

 Prověření koridoru D04 pro 

silnici I/13 dle výsledků 

zpracovávaných studií 

 

Zohlednění 

mimoúrovňových 

křižovatek a odpočívek na 

silnici D6, na kapacitních 

komunikacích a silnicích I. 

třídy, s odkazem na znění 

republikových priorit v 

Aktualizaci č. 4 PÚR ČR 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit koridor D04 

dle požadavku ředitelství a předložených 

podkladů.  

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zohlednit odpočívky 

v textové části ZÚR KK dle požadavku 

ministerstva.  

 

Požadavek na zohlednění mimoúrovňových 

křižovatek nebude zapracován do Aktualizace č. 2 

ZÚR KK.  
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Prověřit úseky silnice I/21 

dle platných územně 

analytických podkladů a 

studií 

 

Požadavek svou podrobností předmětu řešení 

neodpovídá obsahu řešení ZÚR.  Územní nároky 

konkrétního typu křižovatek, tomto případě 

mimoúrovňové, a podmínky pro jejich přesnější 

umístění jsou řešeny zpravidla územním plánem, 

technické parametry pak projektovou dokumentací 

dané stavby. Z tohoto důvodu není stanoven 

odpovídající požadavek k Aktualizaci č. 2 ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit úseky silnice 

I/21 dle požadavku ředitelství a předložených 

podkladů.  

 

Správa železnic D102, 

D104 

 

 

 

 

D105 

Vypuštění koridorů D101, 

D102, D104 pro železniční 

dopravu 

 

 

Zapracovat koridor pro 

železniční trať č. 140 

(Chomutov)/hranice kraje – 

Karlovy Vary – Cheb, který 

bude obsahovat i současný 

záměr D105 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit vymezení 

koridoru D101, D102 a D104 dle požadavku 

správy, a to za předpokladu předložení odborného 

podkladu, který potřebnost koridorů prověří. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK zapracovat koridor pro 

železniční trať č. 140 (Chomutov)/hranice kraje – 

Karlovy Vary – Cheb a prověřit způsob vymezení 

koridoru, který bude zahrnovat i současný koridor 

D105 dle požadavku ministerstva a předložených 

podkladů. 

 

Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s. 

 

R17 

 

 

 

 

 

 

11a, 11b 

Převedení územní rezervy 

Průmyslové zóny Nové 

Sedlo-Chranišov do plochy 

pro ekonomickou aktivitu 

 

 

 

Plocha pro sport a rekreaci 

Medard 11a, 11b bude 

řešena v návaznosti na 

výsledek Územní studie 

jezera Medard 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit převedení 

územní rezervy R17 Nové Sedlo – Chranišov do 

plochy pro ekonomické aktivity. 

Rozsah a vymezení ploch pro ekonomické aktivity 

bude obecně prověřen dle pokynu pořizovatele 

Aktualizací č. 2 ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit vymezení 

plochy pro rekreaci a sport 11a a 11b dle výsledku 

Územní studie jezera Medard.  

Vodárna 

Sokolovsko, s.r.o. 

 Zapracování možnosti 

zásobování pitnou vodou 

lokality Kraslicka 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit možnost 

zásobování vodou Kraslicka dle požadavku.  

Pojetí a vymezení technické infrastruktury, zejména 

zásobování vodou a plynem, a její koncepce bude 

obecně prověřeno dle pokynu pořizovatele ZÚR KK. 

 

Vodárny a 

kanalizace Karlovy 

Vary, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V07 

 

 

Zapracování rozšíření 

skupinového vodovody 

Žlutice západním a jižním 

směrem – napojení 

vodovodu Stříbro a Tachov 

 

Nahrazení stávajícího 

koridoru V07 záměrem 

rozšíření skupinového 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit rozšíření 

vodovodu dle požadavku.  

Pojetí a vymezení technické infrastruktury, zejména 

zásobování vodou a plynem, a její koncepce bude 

obecně prověřeno dle pokynu pořizovatele ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit záměr 

vodovodu dle požadavku.  



 Příloha č. 2 - Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a dalších aktérů územního rozvoje  

 Zpráva o uplatňování ZÚR KK v období 2018 – 2022   

9 

 

 

 

 

 

 

V06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V28 

 

 

 

 

 

 

V09 

 

 

 

 

 

V21, V27 

vodovodu Žlutice v lokalitě 

Valeč-Vrbice 

 

 

Nahrazení stávajícího 

koridoru V06 záměrem 

rozšíření skupinového 

vodovodu Žlutice 

z Krásného Údolí 

 

Záměr napojení obcí 

Prachomety a Bezděkov 

 

 

 

 

Rozšíření skupinového 

vodovodu Žlutice 

 

 

 

 

Úprava stávajícího koridoru 

V09 záměrem na protažení 

vodovodu do Boče 

 

 

 

Vypuštění koridoru V21 a 

V27, ve kterých byl záměr 

zrealizován 

 

Pojetí a vymezení technické infrastruktury, zejména 

zásobování vodou a plynem, a její koncepce bude 

obecně prověřeno dle pokynu pořizovatele ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit záměr 

vodovodu dle požadavku.  

Pojetí a vymezení technické infrastruktury, zejména 

zásobování vodou a plynem, a její koncepce bude 

obecně prověřeno dle pokynu pořizovatele ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit záměr dle 

požadavku. 

Pojetí a vymezení technické infrastruktury, zejména 

zásobování vodou a plynem, a její koncepce bude 

obecně prověřeno dle pokynu pořizovatele ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit rozšíření 

vodovodu dle požadavku. 

Pojetí a vymezení technické infrastruktury, zejména 

zásobování vodou a plynem, a její koncepce bude 

obecně prověřeno dle pokynu pořizovatele ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit záměr 

vodovodu dle požadavku.  

Pojetí a vymezení technické infrastruktury, zejména 

zásobování vodou a plynem, a její koncepce bude 

obecně prověřeno dle pokynu pořizovatele ZÚR KK. 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK vypustit koridory V21 

a V27 dle požadavku.  

Stavba vodovodů Stanovice – Dražov – Hlinky a 

Bražec – Horní Tašovice – Stružná – Žalmanovc byla 

realizována. 

 

ČEZ Distribuce, 

a. s. 

E12 Požadavek na zajištění 

souladu textové části a dat: 

u záměru vedení 110kV, 

TR Vítkov - TR Jindřichov 

uvádět - dvojité (příp. 

zdvojené) vedení 

 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK uvést do souladu 

textovou část a data u záměru vedení dle 

požadavku.  

fyzická osoba D75 Požadavek na vyjmutí 

obchvatu D75 v Kynšperku 

nad Ohří zasahující na 

pozemek ve vlastnictví 

žadatele 

V Aktualizaci č. 2 ZÚR KK prověřit vymezení 

koridoru D75 dle požadavku.  

Dle informace Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje v současné době Správa železnic 

připravuje úpravu silnice II/212 novým přemostěním 

nádraží v Kynšperku nad Ohří. Po dokončení uvedené 

stavby by mohlo být přistoupeno k opětovnému 

vyhodnocení potřebnosti koridoru D75. 

 

 


