Příloha č. 1: Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a obcí obdržených v rámci konzultací Zprávy o uplatňování ZÚR KK v uplynulém období
požadavku vyhověno - jakým způsobem

Legenda:

požadavku nevyhověno - zdůvodnění
bude použito v rámci aktualizace ZÚR KK

č.jednací

Subjekt

846/RR/12 Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

Připomínka
Aktualizovat Regionální surovinovou
politiku Karlovarského kraje jako podklad
aktualizaci ZÚR

Vyhodnocení

Důvody nepřijetí nebo potřebného prověření v aktualizaci

Vyhodnotit a příp. zapracovat výsledky aktualizace
surovinové politiky, pokud bude zpracována (doplněno kap.
F.II.e.)

Podpora rozvoje CZT, zejména v Karlových
Varech
Podpora rozvoje dopravní infrastruktury

Doplněno do požadavku na zpřesnění koncepce Zásobování
teplem (kap. C)
Obsaženo v požadavcích na zpřesnění koncepcí Dopravní
dostupnosti (kap. C)
Zákaz skládkování, spalování, sběrná centra
Obecně obsaženo v požadavku na zpřesnění koncepce
Detalní požadavky nejsou řešitelné v ZÚR.
Nakládání s odpady (kap. C)
Zařadit VTL a STL plynovod a VLT RS pro
Doplněno do požadavku na aktualizaci ploch a koridorů TI
ZÚR neřeší podrobnost STL Plynovodů.
Šabinu
(doplněno kap. F.II.d.)
Stanovisko RWE: Bylo upuštěno od plynovodu Doplněno do požadavku na aktualizaci ploch a koridorů TI
Bochov - Andělská Hora (VPS P01)
(doplněno kap. F.II.d.)
847/RR/12 Obec Křižovatka
845/RR/12 Obec Nový Kostel

Rozšíření koridoru pro přeložku silnice II/213
na 300 metrů
Umožnit umisťování VVE na území obce

Pprověřit efektivnost přeložky II/212 (D.29)
830/RR/12 Krajská hygienická Regulovat vznik nových lokálních zdrojů
stanice
znečištění ovzduší
Ochrana nezastavěných území
Zatížení lázeňských oblastí hlukem

Doplněno do požadavku obcí, které budou prověřeny
(doplněno kap. E.II.12.)
Ve zprávě je obsažen požadavek prověřit potřebu a v
kladném případě navrhnout přiměřenou regulaci VVE (kap.
B.d.02.2)
Doplněno do požadavku obcí, které budou prověřeny
(doplněno kap. E.II.13.)
Doplněno do požadavku na zpřesnění koncepce Zásobování
teplem (kap. C)
Obsaženo v požadavcích na Ochranu nezastavěného území
(kap. C)
Doplněno obecně do požadavků na prověření a zpřesnění
priorit územního plánování kraje (kap. F.II.a.)

Bilancovat reálnou potřebu rozvoje letiště,
respektovat současnou zástabu a schválené
rozvojové plochy, stanovit ochranná pásma

820/RR/12 Městský úřad
Ostrov

Rozšířit Průmyslovou zónu Ostrov

Rozvoj Letiště Karlovy Vary je úkolem PÚR ČR 2008, je zároveň součástí rozvojových
dokumentů kraje jako projevu vůle krajské politické reprezentace. Předpokládaný
rozvoj, jeho etapy a jeho důsledky jsou řešena a bilancovány Územní studií rozvoje LKKV.
Rozsah a tempo realizace v ní navrhované koncepce budou závislé na hospodářských
podmínkách, na omezeních kladených požadavky na kvalitu životního prostředí, na
technologickém pokroku (snižování hlučnosti letadel) atd. Ochranná pásma letiště
nestanoví ZÚR, ale příslušný dotčený orgán.
Doplněno do požadavků obcí (kap. E.I.7.)

Zařadit přeložku trasy skupinového vodovodu
K.Vary - Ostrov do VPS

960/RR/12, Město Kynšperk
970/RR/12 nad Ohří

818/RR/12 Městský úřad
Kynšperk nad Ohří

Do VPS jsou v ZÚR zařazovány stavby, které rozšiřují systémy TI. Zmíněná přeložka je
pouze vyvolanou investicí při přípravě rozvojové plochy, nemá zásadní dopad na
koncepci zásobování vodou.

Zařadit cyklostezku podél Ohře Velichov - Stráž Doplněno do požadavků obcí (kap. E.I.7.)
n/Ohří
Vypuštění západního obchvatu silnice II/212
(VPS D75) a přemostění železniční trati (VPS Doplněno do požadavků obcí (kap. E.II.19.) Trasa koridoru
D74)
bude prověřena v rozsahu návrhu úpravy trasy koridoru
uvedeném v projednávanému návrhu územního plánu
Kynšperk nad Ohří.
Vypuštení VPS D75 a D74
viz vyhodnocení stejného ožadavku města Kynšperk nad Ohří

Doplnit obchvat na silnici III/21216

Tato silnice III. třídy nemá povahu nadmístního významu a nemůže být předmětem
řešení ZÚR KK. Tento požadavek je nutno řešit v pořizovaném ÚP (jedná se o lokální
záležitost zcela řešitelnou úrovní ÚP).

Podnět k zahájení úkonů Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí

Řízení o odpisu nebilančních zásob je vedeno podle zák.č. 44/ 1988 o ochraně a využití
nerostného bohatství, nemůže být předmětem ZÚR KK. Problematikou se může (by
měla) zabývat Aktualizace Regionální surovinovou politiku Karlovarského kraje

819/RR/12 Hasičský záchranný Aktualizovat výčet rizik v Odůvodnění
sbor

816/RR/12 Ministerstvo
zdravotnictví

805/RR/12 Ministerstvo
dopravy

Silnice II/212 představuje významnou spojnici na Luby a Plesnou z center Karlových Varů
a Sokolova. Pro komunikaci tohoto významu je nutno v ZÚR dlouhodobě rezervovat
koridor pro zlepšení jejích parametrů. Do doby než bude případnou dopravní studií
nalezen jiný vhodnější koridor je nutno trasu zachovat.

Vypustit limit využití území Vodní nádrže
Mnichov
Doporučení využít vyhlášku č. 423/2001 Sb. (o
zdrojích a lázních) pro stanovení podmínek
regulace VVE
Doplnit jako obec dotčenou VPS D.09
Vojtanov.
Nesouhlas se zařazením VPS D.81, D.82 do
kategorie rychlostních silnic, vypustění záměru
z VPS, převedení do územních rezerv, onačit
jako "kapacitní komunikaci".

Kapitola O.f.10. Nezbytné zajištění požadavků civilní ochrany v odůvodnění ZÚR je
poplatná převodu z ÚPN VÚC na ZÚR. Vzhledem k tomu, že daná problematika je
podrobněji řešena v jiných krajských dokumentech (s vyšší kompetencí) nebude dotčená
kapitola odůvodnění v ZÚR aktualizována.
Obsaženo v požadavcích na aktualizaci (kap. F.II.d.)
Bude využito jako podklad pro zpracování aktualizace (viz
kap. F.III.)
Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.II.d.)
Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.1.)

Vymezení dalších obchvatů obcí na silnicích
I.třídy je nevhodné a předčasné.

Úkolem ZÚR není pouze koordinovat schválené rezortní koncepce, ale tvořit vlastní
koncepce dle potřeb kraje (samozřejmě v koordinaci s rezorty). Dopředu vylučovat
záměr na posouzení a doplnění takové krajské koncepce (navíc v poloze územních
rezerv) považujeme za nevhodné.

Nesouhlas s požadavkem regulovat v ZÚR
Předmětná formulace byla upravena (kap. C.)
požadavky na technické řešení křížení
dopravních staveb s migračními koridory zvířat
Nesouhlas se zařazením "malého obchvatu"
Karlových Varů
Souhlas s řešením koridoru pro silnici I/20 v
ZÚR KK.

Silnice R6 představuje nejvýznamnější komunikaci kraje a její průtah krajským
(lázeňským) městem se dosud jeví jako dlouhodobě nepřijatelný. Přes nesouhlas
dotčeného orgánu a nesoulad s momentální podobou resortních dokumentů je nutno v
ZÚR dlouhodobě rezervovat koridor pro její alternativní vedení obchvatem města.

Připomínce je vyhověno přesunem požadavku z kapitoly
E.I.7.b. do kapitoly E.III.2.e.
Koridor je zahrnut v platné ZÚR KK. Aktualizace ZÚR KK se
nebude koridorem zabývat.

Nesouhlas s novou trasou I/64 Aš-NeuhausenRehau.
Nesouhlas se zrušením propojení tratí PlzeňCheb a Cheb-Schirding (VPS D.100)

823/RR/12 Ministerstvo
kultury

Upozornění na přípravu vyhlášení nových
krajinných památkových zón (Hornické krajina
2x, Kyselka) a návrhů na rozšíření území
památkové ochrany měst Františkovy Lázně,
Karlovy Vary, Mariánské Lázně.

Požadavek na doplnění procedury
Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F. III.2.)
vyhodnocení vlivu záměrů ZÚR na udržitelný
rozvoj území a stanovení podmínak ochrany
památek.
Požadavek na uplatnění zákona č.20/1987 Sb.
při vymezování cílových charakteristik krajiny.

Tato část ZÚR bude aktualizována až na základě samostaně zpracované studie (ČZU
Suchdol). V jejím rámci buddou požadavky památkového zákona zcela jistě uplatněny.

Návrh na konzultaci územních studií s MK.

Není přímým požadavkem vůči aktualizaci.

806/RR/12 Ministerstvo
Upozornění na závazný podklad "Plán
životního prostředí odpadového hospodářství ČR", který ukládá
snižovat podíl skládkování odpadů.

802/RR/12 Správa chráněné
krajinné oblasti
Slavkovský les
807/RR/12 Obec Krásná
810/RR/12 Město Mariánské
Lázně

Požadavek Městského úřadu Aš byl přeřazen v kap E.I.3. do
kapitoly E.II.14. - k prověření
Požadavek Chebu byl zařazen do kap. E.III. Toto propojení
vyplývá i z úkolu PÚR ČR 2008 posílit železniční koridor C-E40a. Do doby nalezení jiného vhodnějšího koridoru bude
nutné VPS D100 zachovat.
Bude využito jako podklad pro zpracování aktualizace.

Upraveno znění části Nakládání s odpady (kap. C.) Doplněn
požadavek na využití pokladu "Plán odpadového
hospodářství KK" (kap. F.III.3.)

Požadavky a výklady pro zpracování
Vyhodnocení bude zpacováno v souladu se zákonem.
vyhodnocení vlivu aktualizace ZÚR na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Požadavky a výklady pro zpracování
Vyhodnocení bude zpacováno v souladu se zákonem.
vyhodnocení vlivu aktualizace ZÚR na NATURU
2000.
bez připomínek

Tato část vyjádření MŽP nevyžaduje úpravu Zprávy.

Nesouhlas s novým koridorem silnice I/64 ve
směru na Rehau.
Upravit trasu koridoru přeložky silnice II/230
(VPS D28) v souladu s platným ÚR.
Doplnit dvě dílčí lokality rezervace Kladské
rašeliny.
Doplnit evropsky významnou lokalitu Prameny
Teplé.

Musí být prověřeny širší souvislosti dopravní koncepce kraje

Požadavek Městského úřadu Aš byl přeřazen v kap E.I. do
kapitoli E.II.14. - k prověření (viz F.III.6)
Doplněno do požadavků obcí na aktualizaci (kap. E.II.20.)

Tato část vyjádření MŽP nevyžaduje úpravu Zprávy.

Doplněno do požadavků obcí na aktualizaci (kap. E.II.20.)
Doplněno do požadavků obcí na aktualizaci (kap. E.II.20.)

809/RR/12 Obecní úřad
Vojtanov

Potvrzení požadavku obce na vyjmutí záměru
na přeložku silnice II/213 (VPS D.70)

Obsaženo v požadavcích obcí, které budou prověřeny
(doplněno kap. E.II.2.)

Musí být prověřeny širší souvislosti dopravní koncepce kraje

795/RR/12 Město Žlutice
784/RR/12 Město Teplá

Bez připomínek
Aktualizovat koridor skupinového vodovodu
Teplá - Mrázov - Beranovka

Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny
(doplněno kap. E.II.3.)

Musí být prověřeny širší souvislosti koncepce zásobování kraje vodou

783/RR/12 Obec Stanovice
email
Obec Čichalov
11.6.2012
777/RR/12 Obec Otovice

Žádá vyjmutí koridoru přeložky silnice II/208 v Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny
Hlinkách (VPS D.65).
(doplněno kap. E.II.15.)
Bez připomínek

Musí být prověřeny širší souvislosti dopravní koncepce kraje

Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny
Žádá přeřadit přeložku silnice II/221 na území (doplněno kap. E.II.16.)
obce do III.třídy a vyjmout ve stejném rozsahu
koridor ze ZÚR (VPS D.43). (Stanovisko k
variantě R6 v rozpracovaném ÚP K.Varů)

Musí být prověřeny širší souvislosti dopravní koncepce kraje

773/RR/12 Český báňský úřad Doporučení upravit text části C Fragnemtace
krajiny náhradou slova "zajistí" slovem
"umožní".
Požadavek na výběr "zelené" varianty trasy
silnice R6 z Územní studie části velkého
obchvatu Karlových Varů
Nesouhlas s požadavkem Města Karlovy Vary
na přípravu odpisu ložisek kaolínu, která
omezují rozvoj zastavěného území, na odpis
ložisek a prognózních zdrojů surovin.
735/RR/12 Město Cheb

Text upraven.

Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.4.)

Požadavek řešit tuto problematiku přímo aktualizací ZÚR byl odmítnut. Připouští se
pouze možnost zpracovat koncepci využití nerostných surovin ve vazbě na rozvoj
zastavěného území měst. Taková koncepce by nutně byla předmětem projednání
aktualizace ZÚR podle stav.zákona.

Prověřit novou studií jinou variantu propojení
tratí Cheb-Plzeň a Cheb-hranice SRN
Požaduje upravit v ZÚR omezení rozvoje sídla
dané ochranou nerostných surovin.

Připouští se pouze možnost zpracovat koncepci využití
nerostných surovin ve vazbě na rozvoj zastavěného území
měst (kap. E.II.11.b)).

Požaduje zpřesnit koridor přeložky silnice
II/214 (VPS D14) dle DÚR a pořizovaného ÚP.

Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny
(doplněno kap. E.II.17.)

Požaduje prověřit zařazení dalších rozvojových Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny
ploch v k.ú. Dolní Drory a Dřenice
(doplněno kap. E.II.17.)
756/RR/12 Město Březová
755/RR/12 Obec Mnichov

Bez připomínek
Požaduje prověřit úpravu trasy koridoru
přeložky silnice II/230 (VPS D.49)
715/RR/12 Obec Křižovatka
Požaduje vypracovat jiné řešení přeložky
silnice II/218 (VPS D.15) nebo ponechání
stávající trasy.
754/RR/12 Obecní úřad Nové Bez připomínek
Hamry

Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny
(doplněno kap. E.II.18.)
Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny
(doplněno kap. E.II.12.)

Toto propojení vyplývá i z úkolu PÚR ČR 2008 posílit železniční koridor C-E-40a. Do doby
nalezení jiného vhodnějšího koridoru bude nutné VPS D100 zachovat. (Aktualizaci ZÚR
není možno podmiňovat zpracováním studií.)
Omezení rozvoje vyplývají ze zákona a nejsou v ZÚR řešitelná. ZÚR KK v koordinačním
výkresu zobrazují platné limity využití území. Rozvojové záměry jsou realizovány na
základě správních řízení, ve kterých se zjišťuje jejich přípustnost a vliv na okolí. Omezení
rozvoje ve formě limitů využití území jsou řešeny v uvedených správních řízení a
nemohou být předmětem ZÚR KK. V rámci aktualizace ZÚR KK se připouští možnost
zpracování koncepce využití nerostných surovin ve vazbě na rozvoj území měst viz kap.
E odst. II bod 11.b)

bez č.j.

Krajský úřad
Karlovarského
kraje, odbor
kultury, památkové
péče, lázeňství a
cestovního ruchu

1. Požaduje na doplnění textové části ZÚR
citací zákona č. 20/1987 Sb. O státní
památkové péči ve vztadu k navrženým
koridorům dopravních staveb.

ZÚR nepřísluší opakovat povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů. Navíc nelze
jednostraně zdůrazňovat požadavky jednoho zákona. Umístění takové podmínky v
přehledu VPS je i metodicky nesprávné. (Koridory dopravních staveb v sídlech s
vymezenými památkovými rezervacemi a zónami byly v platné ZÚR KK s DO (i
památkové péče) souhlasně projednány.)

2. Požaduje na doplnění textové části ZÚR
citací zákona č. 20/1987 Sb. O státní
památkové péči ve vztadu k lokalizaci větrných
elektráren.

ZÚR nepřísluší opakovat povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů. Navíc nelze
jednostraně zdůrazňovat požadavky jednoho zákona. Umístění takové podmínky v
přehledu VPS je i metodicky nesprávné. (Regulace výstavby VVE byly v platné ZÚR KK
zrušena rozhodnutím NSS. Případná nová regulace zahrne všechna zákonná omezující
kritéria, bude konzultována s orgány památkové péče a standardně projednána se všemi
DO.)
Požadavky zákona č.183/2006 Sb. jsou jen obecné a odvolávají se na speciální zákony,
konkrétně i zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, proto jeho zmínění v dané
části ZÚR postrádá opodstanění.

3. první odrážka - Požaduje doplnění textové
části ZÚR (e.03.1.1.) zmínkou o stavebním
řádu (Zákon č.183/2006 Sb.).
3. druhá odrážka - Požaduje doplnění textové Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.5.a))
části ZÚR (e.03.1.2.) záměnou slova "stavební"
slovem "architektonický",
3. třetí odrážka - Požaduje doplnění textové
Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.5.b))
části ZÚR (e.03.1.4.2) vložením slov "historické
zástavby" za slovo "působnosti".
4., 5., 6. Požaduje aktualizovat v odůvodnění
platných ZÚR KK výčty "památkových" limitů
využití území.
Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.5.c))
7., 9. Požaduje doplnit do Koordinačního
výkresu nové NNKP, aktualizovat a doplnit
ochranná pásma NNKP a NKP.
7., 8. 9., 10. Požaduje doplnit do výkresu "č.6
Dopravní a technická vybavenost, kulturní
památky, antropogenní složky" nové NNKP,
aktualizovat a doplnit ochranná pásma NNKP a
NKP, vyjmutí zón archeologických nalezišť.
912/RR/12 Ministerstvo
zemědělství

1.Zrevidovat obsah kap. D.02.4 Územní
Obsaženo v požadavcích na aktualizaci ZÚR KK (viz. kap. B
rezervy podle Generelu území chráněných pro odst. d bodu d.02.4 a v kap.F.II.d.12)
akumulaci povrchových vod
2ab.Požadují prověřit aplikaci priorit 25 a 26
PÚR ČR na priority v ZÚR KK

Doplněno do požadavku na aktualizaci (doplněno kap. F.III.)

2c.Požadují prověřit aktuální ochranu před
povodněmi a příp. stanovit zásady pro ÚPD

Doplněno do požadavku na aktualizaci (doplněno kap. F.III.)

2d.Podle 2abc upravit text priorit ZÚR a
kapitolu e.02

Doplněno do požadavku na aktualizaci (doplněno kap. F.III.)

Odůvodnění platných ZÚR KK nebude aktualizováno. Jeho obsah odpovídá stavu v době
vydání.

Výkres č.6 je součástí dokumentace Vyhodnocení vlivů koncepce ZÚR KK na životní
prostředí. Tato dokumentace nebude aktualizována, její obsah odpovídá době jejího
zpracování. Pokud to bude potřeba, bude pro vyhodnocení změn v aktualizaci ZÚR KK
zpracována zcela nová dokumentace.

3.Při aktualizaci použít podklad Plán rozvoje
Bude využito jako podklad pro zpracování aktualizace (viz.
vodovodů a kanalizací na území Karlovarského kap.F.III.)
kraje

965/RR/12 Město Bochov

4. Upozornění na skutečnosti, které jsou
známy od správců povodí: studii záplavových
území , návrh na stanovení OP, lokality pro
MVE

Bude využito jako podklad pro zpracování aktualizace.

Požaduje vypuštění plochy nadmístního
významu č. 8c - hospiodářský pak Bochov

Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny
(doplněno kap. E.II.21.)

