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Zastupitelstvo města Loket příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů –
dále jen „stavební zákon“ za použití § 62 odst. 1 a § 69 odst. 2 stavebního zákona, § 19 a
přílohy č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů,§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona

vydává
Změnu č. 4 Územního projektu zóny Loket - centrum
(dále jen „Změna č. 4 UPjZ“).

Územní projekt zóny Loket - centrum (dále jen „ÚPjZ“) schválilo zastupitelstvo města Loket
usnesením č. 16 ze dne 02.03.1993, Změnu č. 1 ÚPjZ schválilo zastupitelstvo města Loket
usnesením č. 111 ze dne 4.11.1999. Závazná část ÚPjZ (včetně jejích změn) byla vyhlášena
obecně závaznou vyhláškou č. 7/2004 ze dne 16.12.2004 (účinnosti nabyla dne 1.1.2005).
Podle § 188 odst. 4 stavebního zákona, se pro účely tohoto zákona obecně závazné
vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část regulačního plánu, považují za opatření
obecné povahy. Zastupitelstvo města Loket vydalo usnesením č. 76/5/2011 ze dne
8.9.2011 opatření obecné povahy - Změnu č. 2 ÚPjZ, která nabyla účinnosti dne 24.09.2011
a která změnila opatření obecné povahy - OZV č. 7/2004 o vyhlášení závazné části ÚPjZ.
Textová část Opatření obecné povahy - OZV č. 7/2004 o vyhlášení závazné části ÚPjZ,
ve znění opatření obecné povahy č. 1/2011 - Změny č. 2 ÚPjZ, se mění takto:
1. V článku 8 - Závazné limity a regulační prvky, se za odstavec (3) vkládá nový odstavec,
který zní:
(4) Při přestavbách obytných objektů na jiné funkce bude část kapacity stavby
ponechána pro bydlení.
2. V článku 8 - Závazné limity a regulační prvky, se dosavadní odstavce 4 až 6 označují jako
odstavce 5 až 7.
3. V článku 8 - Závazné limity a regulační prvky, v bodu 7 v odstavci Nebytové domy s
převahou základní OV se:
 v odrážce PŘÍPUSTNÉ zrušuje poslední odrážka „30 % podlahové plochy domu pro
bydlení“
 v odrážce VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÉ zrušuje první odrážka „zvětšení podílu
podlahové plochy domu určené pro bydlení až do 50 %“.
4. V článku 8 - Závazné limity a regulační prvky, v bodu 7 v odstavci Nebytové domy s
převahou vyšší OV se:
 v odrážce PŘÍPUSTNÉ doplňuje na konec první odrážky text: „veřejné stravování a
ubytování“
 za odrážku Přípustné se vkládá nová odrážka s jednou pododrážkou, která zní:
„PODMÍNKY :
- Při povolení změn dokončených staveb (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) bude
zachována funkce bydlení v bytech [§ 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, v platném znění)]“
 ruší odrážka „VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÉ“ včetně pododrážky „30 % podlahové plochy
domu pro bydlení“.
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Výkresová část Opatření obecné povahy - OZV č. 7/2004 o vyhlášení závazné části
ÚPjZ, ve znění opatření obecné povahy č. 1/2011 - Změny č. 2 ÚPjZ, se mění takto:
Pozemek p.č. st. 30 v k.ú. Loket se zařazuje do ploch s funkčním využitím „Nebytové domy s
převahou vyšší OV“, což je zobrazeno ve výřezu výkresu Komplexní urbanistický návrh,
který je přílohou tohoto OOP.
Text výroku obsahuje 4 strany.
Součástí výroku opatření obecné povahy je i grafická část, která obsahuje:


Komplexní urbanistický návrh (1 výřez), 1 : 1 000, který je vložen na konci textové části
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Úvod
Změna č. 4 ÚPjZ se týká zejména pozemku parc. č. 30 (zastavěná plocha a nádvoří) v ulici
Zámecká, k.ú. Loket, v Městské památkové rezervaci Loket. Na pozemku se nachází
budova č.p. 70, která je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod
rejstříkovým číslem 29970/4-4362

a) Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu (změny ÚPjZ)
ÚPjZ Loket – centrum byl zpracován v roce 1992 (SURPMO), schválen usnesením č. 16
městského zastupitelstva ze dne 2. 3. 1993.
Změna č. 1 ÚPjZ byla zpracována v roce 1999 (Ing. arch. Alexandra Kasková), schválena
usnesením městského zastupitelstva č. 111 ze dne 4. 11. 1999.
Změna č. 2 ÚPjZ byla vydána dne 9. 9. 2011 (Ing. arch. Vlasta Poláčková, Urbanistický
atelier UP-24) formou opatření obecné povahy č.1/2011.
Zpracování Změny č. 3 ÚPjZ bylo na žádost žadatele o změnu pozastaveno.
Návrh Změny č. 4 ÚPjZ byl zpracován na základě upraveného návrhu Zadání Změny č. 4
ÚPjZ, schváleného usnesením zastupitelstva města č.Z100/6/2016 ze dne 15.9.2016.
Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu ÚPjZ, nikoliv o pořízení nebo změnu regulačního
plánu, nenahradí předmětná změna žádné územní rozhodnutí.
Změna č. 4 ÚPjZ je pořizována z podnětu (§ 62 odst. 2 ve spojení s 64 odst. 1 stavebního
zákona) vlastníka pozemku parc. č. 30 a objektu č. p. 70, kterým je pan Yury Beschastnyy.
Její pořízení schválilo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 62 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona zastupitelstvo města Loket usnesením č. Z83/5/2015 ze dne 17.09.2015.
Zastupitelstvo zároveň určilo usnesením č. Z84/5/2015 jako spolupracujícího zastupitele
pana Mgr. Kristiána Šujana.
Pořizovatel zpracoval v listopadu 2015 návrh zadání Změny č. 4 ÚPjZ (§ 64 odst. 2
stavebního zákona). V souladu s § 64 odst. 2 stavebního zákona zaslal pořizovatel návrh
zadání dotčeným orgánům a zároveň jej doručil veřejnou vyhláškou (opatřením
č. j. 1908/2015/OV-7 ze dne 24.03.2016). Návrh zadání byl zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu Loket i na jeho internetových stránkách a zároveň byl v souladu s § 20
odst. 1 stavebního zákona vystaven u pořizovatele ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky,
tj. od 30.03.2016 po celou dobu projednání návrhu zadání. Po uplynutí lhůty k uplatnění
požadavků na obsah zadání pořizovatel v souladu s § 64 odst. 4 stavebního zákona upravil
na základě uplatněných požadavků návrh zadání a spolu s vyhodnocením výsledků jeho
projednání jej předložil ke schválení Zastupitelstvu města Loket. Upravený návrh zadání
schválilo Zastupitelstvo města Loket na svém 6. zasedání dne 15.09.2016 usnesením
č. Z100/6/2016. Zároveň usnesením č. Z101/6/2016 schválilo v souladu s § 63 odst. 1
stavebního zákona, aby náklady na zpracování návrhu Změny č. 4 ÚPjZ hradil navrhovatel
změny a usnesením č. Z102/6/2016 schválilo jako projektanta Změny č. 4 ÚPjZ
Ing. arch Vlastu Poláčkovou, Urbanistický atelier UP-24.
Na základě upraveného návrhu zadání zpracoval projektant v říjnu 2016 návrh Změny č. 4
ÚPjZ pro společné jednání. Následně pořizovatel oznámil dotčeným orgánům v souladu
s § 65 odst. 2 ve spojení s § 71 odst. 3 a § 188 odst. 3 stavebního zákona opatřením
č. j. 1908/2015/OV-53 ze dne 06.10.2017 konání společného jednání o návrhu Změny č. 4
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ÚPjZ na den 08.11.2016 a vyzval dotčené orgány v souladu s § 65 odst. 2 stavebního
zákona k uplatnění stanovisek do 30 dnů ode dne společného jednání (tedy do 08.12.2016)
a upozornil je, že k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Zároveň opatřením č. j.
1908/2015/OV-31 doručil návrh Změny č. 4 ÚPjZ veřejnou vyhláškou, která obsahovala
poučení o tom, že do 15 dnů ode dne doručení, tj. do 16.11.2016, může každý u pořizovatele
uplatnit písemné připomínky, a že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Návrh
Změny č. 4 ÚPjZ byl vystaven k nahlédnutí v kanceláři pořizovatele a na webových
stránkách Městského úřadu Loket po celou dobu projednání návrhu, tedy do 16.11.2016.
Ve stanoviscích, která pořizovatel obdržel ve stanovené lhůtě, nebyly uplatněny požadavky
na doplnění návrhu ani připomínky k návrhu. Vzhledem k tomu, že předmětná změna je
navrhována v Městské památkové rezervaci Loket, a ve stanovené lhůtě pořizovatel
neobdržel stanoviska dotčených orgánů státní památkové péče - Městského úřadu Sokolov
a Ministerstva kultury ČR, vyzval pořizovatel uvedené dotčené orgány písemností
č. j. 1908/2015/OV-43 ze dne 09.01.2017 k uplatnění stanoviska ve lhůtě 10 pracovních dnů
ode dne doručení výzvy.
Ve stanovené lhůtě obdržel pořizovatel stanovisko Městského úřadu Sokolov - orgánu státní
památkové péče, č. j. 4367/2017/OSÚP/JAST ze dne 18.01.2017, které neobsahovalo
požadavky na doplnění návrhu ani připomínky k návrhu. Dále obdržel i stanovisko
Ministerstva kultury ČR (dále jen „MK“) č. j. MK 4917/2017 OOP ze dne 19.01.2017, které
obsahovalo připomínky, se kterými pořizovatel nesouhlasil, a i přesto, že byly uplatněny po
stanovené lhůtě, se pořizovatel pokusil vyřešit připomínky dohodou podle § 4 odst. 8
stavebního zákona ve spojení s § 5 správního řádu. Protože dohody dosaženo nebylo,
požádal pořizovatel dne 28.04.2017 v souladu s § 136 ve spojení s § 133 odst. 2 správního
řádu o řešení rozporu nadřízený ústřední správní úřad - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Dohodu o řešení rozporu obdržel pořizovatel dne 25.09.2017. Do pokynů pro úpravu návrhu
Změny č. 4 ÚPjZ byla podmínka stanovená v dohodě (Pro plochu „Nebytové domy
s převahou vyšší občanské vybavenosti“ bude doplněn regulativ: „Při povolení změn
dokončených staveb (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) bude zachována funkce bydlení
v bytech (§ 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
v platném znění))“ doplněna. V průběhu projednání návrhu Změny č. 4 ÚPjZ při společném
jednání nebyly uplatněny jiné připomínky, námitky nebo stanoviska, které by bylo nutné
zapracovat do návrhu Změny č. 4 ÚPjZ pro veřejné projednání.
Po předání upraveného návrhu Změny č. 4 ÚPjZ pro společné jednání pořizovatel oznámil
v souladu s § 67 odst. 1 stavebního zákona opatřením č. j. 1908/2015/OV-55 ze dne
19.10.2017 konání veřejného projednání návrhu Změny č. 4 ÚPjZ dotčeným orgánům
a městu Loket na den 27.11.2017. Oznámení doručil také veřejnou vyhláškou. Návrh byl
vystaven k nahlédnutí v kanceláři pořizovatele a na webových stránkách Městského úřadu
Loket po celou dobu projednání návrhu, tedy do 27.11.2017. V oznámení pořizovatel
v souladu s § 67 odst. 2 stavebního zákona upozornil, že do 7 dnů od veřejného projednání
(do 04.12.2017) může každý uplatnit připomínky, osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2
stavebního zákona námitky a dotčené orgány stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny. V rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 4 ÚPjZ nebyly
uplatněny žádné připomínky ani námitky. Stanoviska dotčených orgánů neobsahovala
požadavky na doplnění návrhu.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil pořizovatel v souladu s § 67 odst. 4
stavebního zákona výsledky projednání návrhu Změny č. 4 ÚPjZ. Konstatoval, že v průběhu
projednání návrhu ve společném jednání i veřejném projednání nebyly uplatněny žádné
připomínky ani námitky. Podle § 67 odst. 4 stavebního zákona by měl pořizovatel zpracovat
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, návrhy doručit dotčeným
orgánům a vyzvat je k uplatnění stanovisek do 30 dnů od obdržení. Protože připomínky ani
námitky nebyly v průběhu projednání návrhu uplatněny, nebylo o čem rozhodovat ani co
vyhodnocovat. Z uvedeného důvodu bylo zbytečné a podle názoru pořizovatele také
v rozporu se základními zásadami činnosti správních orgánů stanovenými v § 6 odst. 1
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(„správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů“) a odst. 2 („Správní orgán postupuje
tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně
zatěžuje“) správního řádu, zpracovat návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek, když žádné uplatněny nebyly, a vyzývat dotčené orgány k uplatnění stanovisek.
Pořizovatel posoudil návrh Změny č. 4 ÚPjZ podle § 68 odst. 4 stavebního zákona.
Konstatoval, že návrh je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů i s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, a také s výsledkem řešení výše
uvedeného rozporu. Výsledek posouzení je v souladu s § 68 odst. 5 stavebního zákona
součástí odůvodnění návrhu.
Následně pořizovatel v souladu s § 69 odst. 1 stavebního zákona předložil Zastupitelstvu
města Loket návrh na vydání Změny č. 4 ÚPjZ.

b) Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních
vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu (změny ÚPjZ) s územním
plánem města
Změnou č. 4 ÚPjZ nejsou ovlivněny širší vztahy - změna je v souladu s Politikou územního
rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, i se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.
Změna č. 4 ÚPjZ je v souladu s Územním plánem města Loket. V územním plánu města je
plocha řešená změnou (lokalita 4Z1) zařazena do ploch SC - smíšené využití v centrální
zóně. Podmínky využití (regulativy) těchto ploch, stanovené územním plánem, umožňují
mimo jiné umísťování staveb pro veřejné stravování, ubytování a služby. Úpravou
charakteristik jednotlivých objektů v článku 8 bodě 7 a doplněním odst. 4 v článku 8 opatření
obecné povahy - OZV č. 7/2004 o vyhlášení závazné části ÚPjZ byla přizpůsobena definice
možného podílu bydlení u funkcí „Nebytové domy s převahou základní OV“ a „Nebytové
domy s převahou vyšší OV“ definici v Územním plánu města Loket.
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zdroj: Katastrální mapa

zdroj: ÚP města Loket
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c) Údaje o splnění zadání regulačního plánu (změny ÚPjZ)
Návrh Změny č. 4 ÚPjZ je zpracován na základě schváleného Zadání Změny č. 4 ÚPjZ a
dále v souladu se stavebním zákonem a s příslušnými prováděcími vyhláškami. Rozsah
dokumentace včetně výkresové části je přizpůsoben rozsahu Změny č. 4 ÚPjZ.
Zadání Změny č. 4 ÚPjZ:
- nestanovilo požadavky na veřejně prospěšné stavby a opatření, ani asanace,
- nestanovilo požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu,
- nestanovilo požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci.
K odchýlení od požadavků zadání došlo ve dvou záležitostech a z těchto důvodů:
1. U grafické části výroku byl požadován výkres „Prostorové řešení a regulace“.
Vzhledem k povaze změny, která řeší změnu funkčního využití, nikoli prostorového
řešení a prostorové regulace, je tento výkres ve výrokové části dokumentace
nahrazen výkresem „Komplexní urbanistický návrh“.
2. U grafické části odůvodnění byly požadovány výkresy:
- Komplexní urbanistický návrh v měřítku 1:1000,
- Předpokládané zábory půdního fondu v měřítku 1:1000.
Tyto výkresy nebyly zpracovány, protože Komplexní urbanistický návrh je součásti
výrokové části a výkres Předpokládané zábory půdního fondu je bezpředmětný. Změna
se zabývá zastavěnou plochou, nedotýká se zemědělských pozemků ani pozemků
určených k plnění funkcí lesa a při projednání zadání bylo stanoveno, že vyhodnocení
vlivu řešení na půdní fond se nebude zpracovávat.
d) Komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce
d.1) Zdůvodnění přijatého řešení
Předmětem řešení Změny č. 4 ÚPjZ je pozemek p.č. 30 v k.ú. Loket a na něm stojící stavba
č.p. 70 (lokalita 4Z1) v ulici Zámecká.
Pozemek byl doposud zařazen do kategorie ploch „Rodinné domy s jejich pozemky“.
Záměrem žadatele je v objektu č.p. 70 provozovat restauraci a pivní lázně. Záměr se
neslučuje se současným využitím pozemku podle ÚPjZ a s funkčními regulativy pro tuto
plochu. Požadavek na rozšíření stávající stavby na pozemku p.č. 30 nebyl uplatněn.
Regulativy ÚPjZ pro Rodinné domy s jejich pozemky




URČENO :
pro bydlení a užitkové, okrasné a rekreační zahrady
parkování a garážování na přilehlém pozemku


PŘÍPUSTNÉ :

40 % podlahové plochy domu pro nebytové funkce - drobná podnikatelská činnost bez
negativního vlivu na obytnou část sousedních domů - maloobchodní zařízení, veřejné stravování,
nevýrobní služby, sociální a zdravotní zařízení sloužící pro obsluhu území, ubytovací zařízení,
administrativní zařízení, kulturní zařízení, zařízení pro informaci a propagaci

užitkové využití přilehlých zahrad s možností chovu drobného zvířectva

VYJÍMEČNĚ PŘÍPUSTNÉ :

rodinné provozovny místních tradičních řemesel do 40 % podlahové plochy domu nerušící své
okolí (posoudit individuálně v územním řízení)

u ubytovacího zařízení možno zvýšit podíl podlahové plochy domu do 50 %

užitkovou zahradu možno užívat jako zahradnictví

parkování uživatelů na vyhražených stáních nebo na veřejných komunikacích

malá sportovní zařízení-fitcentra
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NEPŘÍPUSTNÉ :
vyšší, než stanovený podíl podlahové plochy nebytové funkce v objektu
(2)
jakákoliv zařízení nevhodná z hlediska ochrany ŽP
jakákoliv zařízení spojená s výrobou a se skladováním
jakákoliv zařízení zvyšující nadměrně dopravní provoz v území
skládky a sklady materiálu (odpadu, vrakovišť, hořlavin)
zařízení pro drobný prodej (stánky)
čerpací stanice pohonných hmot
autoservisy, pneuservisy

Předpokládá se využití záměru nejen obyvateli města Loket, ale zejména návštěvníky města.
Z tohoto důvodu je navrhováno funkční využití pozemku: „Nebytové domy s převahou
vyšší občanské vybavenosti“.
V objektu je záměr zachovat vedle služeb i bydlení vlastníka.
Návrh úpravy regulativů ÚPjZ pro Nebytové domy s převahou vyšší OV


URČENO :

pro občanské vybavení celoměstského významu sloužící obyvatelům a návštěvníkům celého
města a jeho spádového území - ucelené areály OV

PŘÍPUSTNÉ :

střední a učňovské školní zařízení a internáty, zdravotnické a sociální zařízení (polikliniky,
lékárny, zdravotní střediska, hygienické stanice, domovy důchodců, rehabilitační střediska, charitativní
zařízení), nevýrobní služby pro návštěvníky města a jeho obyvatele, církevní zařízení, kulturní
zařízení, zařízení pro administrativu, správu, informaci a propagaci, veřejné stravování a ubytování

pohotovostní a služební byty vlastníků a správců staveb a zařízení

provozovny místních řemesel pro údržbu a opravu domovního fondu bez negativního vlivu na
(4)
své okolí

PODMÍNKY :

Při povolení změn dokončených staveb (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) bude zachována
funkce bydlení v bytech [§ 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, v platném znění)].

VYJÍMEČNĚ PŘÍPUSTNÉ :

30 % podlahové plochy domu pro bydlení








NEPŘÍPUSTNÉ :
zařízení pro drobný prodej (stánky)
čerpací stanice pohonných hmot
autoservisy, pneuservisy
nákupní střediska
zábavní střediska
umisťování doplňkových objektů - garáže, hospodářské přístřešky

Důvodem doplnění regulativů, které se týkají možnosti umístění zařízení pro stravování a
ubytování je dosažení souladu mezi platným územním plánem města a ÚPjZ Loket. Navíc
tyto funkce jsou v centru města Loket velice rozšířené.
Důvodem vypuštění výjimečně přípustného využití pro bydlení je to, že udržení bydlení
v centru města je žádoucí a není třeba jej limitovat, naopak je třeba se snažit v centru
bydlení udržet i při přestavbách obytných objektů na jiné funkce.
Z toho důvodu (a v souladu s požadavkem zadání) se do OOP - OZV č. 7/2004 o vyhlášení
závazné části ÚPjZ, do článku 8 vkládá odst. (4), který zní: „Při přestavbách obytných
objektů na jiné funkce bude část kapacity stavby ponechána pro bydlení.“
Ze stejného důvodu – tedy neomezovat v centru města bydlení – jsou upraveny regulativy
ploch Nebytové domy s převahou základní OV a Nebytové domy s převahou vyšší OV a
ustanovení omezující v těchto plochách bydlení jsou vypuštěna (rovněž v souladu
s požadavky zadání).
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d.2) Řešení dopravní obsluhy
Objekt je přístupný ze stávající komunikace. Dopravní obsluha není předmětem Změny č. 4
ÚPjZ.

d.3) Řešení technické infrastruktury
Z povahy Změny č. 4 ÚPjZ nevyplývají požadavky na nové sítě technické infrastruktury.

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Změna č. 4 ÚPjZ se nedotýká zemědělských pozemků, proto vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond podle přílohy 3 vyhlášky
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního
fondu, v platném znění, není nutné vypracovat.

f) Zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán
(ÚPjZ) nahrazuje územní rozhodnutí.
Změna č. 4 ÚPjZ nenahrazuje územní rozhodnutí.

g) Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání
území, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, a
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
Změna č. 4 ÚPjZ je zpracována v souladu se stavebním zákonem i souvisejícími předpisy.
Využití území navržené Změnou č. 4 ÚPjZ - Nebytové domy s převahou vyšší občanské
vybavenosti je v souladu s charakterem území. V této centrální části města převažuje
nadmístní obslužná funkce (restaurace, penziony, maloobchod), ale je zde i funkce bydlení.
To plně odpovídá záměru vlastníka na dané ploše.
Vzhledem k tomu, že lokalita změny se nachází v Městské památkové rezervaci Loket, je
nutné při úpravách interiéru dodržet podmínky stanovené orgánem památkové péče.
Změnou využití nedojde v lokalitě k narušení architektonických ani urbanistických hodnot
území.

h) Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů dotčených osob
Při projednání návrhu zadání Změny č. 4 ÚPjZ uplatnil požadavky na úpravu regulativů u
plochy „Nebytové domy s převahou vyšší OV“ a na doplnění regulativu do opatření obecné
povahy Městský úřad Sokolov, orgán státní památkové péče. Tyto požadavky byly
akceptovány a doplněny do návrhu Změny č. 4 ÚPjZ.
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Dále uplatnil požadavky orgán státní památkové péče - Ministerstvo kultury ČR, ve kterých
vyjádřil nesouhlas se záměrem. Pořizovatel s názorem orgánu státní památkové péče
nesouhlasil. Došlo tedy k rozporu mezi dotčeným orgánem - Ministerstvem kultury ČR,
odborem památkové péče a pořizovatelem - Městským úřadem Loket, odborem
výstavby. Rozpor se nepodařilo odstranit smírným řešením ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního
zákona ve spojení s § 5 správního řádu, proto pořizovatel požádal v souladu s § 136 ve
spojení s § 133 odst. 2 správního řádu o řešení rozporu ústřední správní orgán - Ministerstvo
pro místní rozvoj. Na základě dohody o řešení rozporu byla do kategorie funkčního využití
„Nebytové domy s převahou vyšší OV“ doplněna podmínka: „Při povolení změn
dokončených staveb (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) bude zachována funkce bydlení
v bytech [§ 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
v platném znění)].“
Historické jádro města Loket bylo výnosem Ministerstva kultury České republiky ze dne
29. prosince 1979 pod č.j. 24 756/79-VI/1 prohlášeno za památkovou rezervaci - Městskou
památkovou rezervaci Loket. V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, musí být záměr v souladu s podmínkami
stanovenými pro zabezpečení ochrany Městské památkové rezervace Loket.

POUČENÍ
Proti Změně č. 4 ÚPjZ vydané formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2
správního řádu podat opravný prostředek.

Toto opatření nabylo účinnosti dne:

....................................................

....................................................

Mgr. Petr Zahradníček

Ing. Zdeněk Bednář

místostarosta města Loket

starosta města Loket
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