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Použité zkratky a pojmy:
č. j
číslo jednací
BD
bytový dům
BJ
bytové jednotky
CO
civilní ochrana
ČOV
čistírna odpadních vod
EVL
evropsky významná lokalita
EO
ekvivalentní obyvatel (pro ČOV)
HZS
Hasičský záchranný sbor
CHKO
chráněná krajinná oblast
CHLÚ
chráněné ložiskové území
CHOPAV
chráněná oblast přírodní akumulace vod
IAD
individuální automobilová doprava
IZS
integrovaný záchranný systém
KK
Karlovarský kraj
k. ú.
katastrální území
LC
lokální biocentrum
LK
lokální biokoridor
LHP
lesní hospodářský plán
MHD
městská hromadná doprava
MPR
městská památková rezervace
NRC
nadregionální biocentrum
NRK
nadregionální biokoridor
OB
rozvojová oblast
OP
ochranné pásmo
ORP
obec s rozšířenou působností
PO
ptačí oblast
PRZV
plochy s rozdílným způsobem využití
PUPFL
pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1,2,3 a 5
RD
rodinný dům
SOB
specifická oblast
ÚAP
územně analytické podklady
ÚP
územní plán
ÚPD
územně plánovací dokumentace
ÚPjZ
územní projekt zóny
ÚR
územní rozhodnutí
ÚS
územní studie
ÚSES
územní systém ekologické kvality
VKP
významný krajinný prvek
VN
vysoké napětí
VPO
veřejně prospěšná opatření
VPS
veřejně prospěšné stavby
VTL
vysokotlaký plynovod
ZPF
zemědělský půdní fond
ZČÚ
základní členění území
ZÚR
zásady územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění aktualizace č. 1
ZÚ
zastavěné území
Původní koncepce – dosavadní územní plán: Územní plán města Loket (atelier UP-24 - Ing. arch. Vlasta
Poláčková) včetně následujících vydaných Změn č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5
zkratky ploch s rozdílným způsobem využití - viz tabulky kapitola 6.2 (návrh)
modře - citace z dokumentů
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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo města Loket rozhodlo pořídit nový ÚP Loket dle novely stavebního zákona (usnesení ZM
Loket č. Z10/1/2017 ze dne 16.2.2017 ). Doplňující průzkumy a rozbory, které sloužily jako jeden
z podkladů pro zpracování návrhu zadání, zpracoval projektant územního plánu Loket Ing. arch. Ivan Kaplan
v červenci r. 2017. Návrh zadání zpracoval pořizovatel, kterým je Městský úřad Loket, Odbor výstavby, ve
spolupráci s určeným zastupitelem - Ing. Mgr. Petrem Adamcem, v říjnu r. 2017. Zadání ÚP z velké části
čerpá z aktualizovaných ÚAP ORP Sokolov, ale i doplňkových průzkumů a rozborů pro ÚP. Projednání
návrhu zadání pořizovatel oznámil v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona opatřením č. j. 707/2017/OV14 ze dne 03.11.2017 dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu, zároveň jej doručil také
veřejnou vyhláškou. Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
upravil návrh zadání a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu města Loket. To schválilo návrh zadání
usnesením č. Z126/8/2017 ze dne 14.12.2017, pořízení ÚP s prvky regulačního plánu schválilo usnesením č.
Z64/2/2018.
Na základě schváleného Zadání ÚP zpracoval projektant v červnu r. 2018 Návrh ÚP Loket pro společné
jednání. Na základě stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství zn. 4224/ZZ/17 ze dne 11.12.2017, které bylo uplatněno při projednání návrhu zadání, je ÚP
Loket pořizován s vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel oznámil
v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona konání společného jednání o návrhu ÚP a vyhodnocení jeho
vlivů na udržitelný rozvoj území opatřením č. j. 707/2017/OV-51 ze dne 14.09.2018 a vyzval dotčené orgány
k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední
obce uplatnit své připomínky. Zároveň doručil uvedené dokumentace veřejnou vyhláškou. Společné jednání
se konalo dne 13.11.2018. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 51 odst. 1
stavebního zákona vyhodnotil výsledky společného jednání o návrhu ÚP Loket a na základě tohoto
vyhodnocení zpracoval pokyny projektantovi pro úpravu návrhu pro veřejné projednání. Rozpory ve smyslu
§ 4 odst. 8 stavebního zákona řešeny nebyly.
Stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podle § 50
odst. 5 stavebního zákona (z hlediska vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí) bylo vydáno dne
05.06.2019 pod č. j. KK/2795/ZZ/19. Stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního
rozvoje, podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, jako nadřízeného správního orgánu územního plánování,
bylo vydáno dne 29.08.2019 pod č. j. KK/1428/RR/19.
Pořizovatel v souladu s § 51 odst. 1 stavebního zákona na základě vyhodnocení výsledků společného
jednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zajistil upravení návrhu ÚP Loket pro veřejné
projednání, oznámil v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona opatřením č. j. 707/2017/OV-89 ze dne
21.12.2020 konání veřejného projednání, ke kterému přizval město Loket, dotčené orgány, Krajský úřad
Karlovarského kraje a sousední obce. Zároveň upozornil, že proti návrhu územního plánu mohou podle § 52
odst. 2 stavebního zákona podat námitky vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby,
které by byly účastníky územního řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona (žadatel, vlastník
dotčeného pozemku nebo stavby nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich by mohlo být územním rozhodnutím přímo dotčeno). Zároveň upozornil, že nejpozději do
7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky a že k
později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Veřejné projednání návrhu ÚP
Loket se konalo dne 26.01.2021.
V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky veřejného projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Tyto návrhy doručil dotčeným
orgánům a Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, jako nadřízenému orgánu a
vyzval je opatřením č. j. 707/2017/OV-115ze dne 26.02.20121 k uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 dnů od
obdržení návrhů. Po obdržení stanovisek zajistil pořizovatel v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona
úpravu návrhu ÚP Loket v souladu s výsledky projednání.
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2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚPD VYDANOU
KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ
2.1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR - PÚR ČR
Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené Vládou ČR dne 15.4.2015 č. 276, ve znění Aktualizací
č.1, č.2, č.3 a č.5 vyplývá pro území města Loket:
Vyhodnocení:
Územní plán sleduje následující, pro řešené území relevantní republikové priority územního plánování
(uvedené v PUR v bodě 2.2 „Návrh“ kapitoly 2 „Republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území“: (Modře-Citace)
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území v těchto bodech:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
V ÚP je pro rozvoj kladen vysoký důraz na kontext sídla v prostředí Slavkovského lesa a údolí řeky
Ohře, návrhem je zachována a dále posilována urb. struktura města, území i hlavní hodnoty
v území. Jedinečnost města i krajiny je zachována, rozšiřování do nových zastavitelných ploch nad
rámec původní koncepce je výjimečné, velmi drobné a vychází pouze z několika záměrů žadatelů.
Naopak významná část zastavitelných ploch z původní koncepce je již převedena do stavu.
Atraktivita území pro rekreaci nemůže dosahovat parametrů horských oblastí, nárazovou
návštěvností při častých sezónních akcích v historickém městě je však srovnatelná, ne-li vyšší. ÚP
rekreaci a turistickou návštěvnost dále podporuje, ale v návrhu více soustředěním na podporu
turistického provozu a pobytové aktivity v krajině (cyklisti, pěší okruhy, rozhledny, vodáci). Dopady
na definované krajinné hodnoty CHKO, NATURA, CHOPAV jsou minimální a nejsou negativní.
Žádný z navržených záměrů nepředstavuje zásadní nebezpečí pro krajinu a její identitu.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
ÚP ve venkovském prostoru města (v lokalitách Dvory, Nadlesí a Údolí), respektuje většinově stav
s mírným rozvojem a s důrazem na přechod zástavby do krajiny přes pásy zahrad, zemědělská
výroba není přímo zastoupena, zemědělských ploch je relativně málo. Kvalitní zemědělské půdy (II.
bonitní třída) atakuje ÚP zástavbou jen výjimečně v plochách nedostavěných proluk
v rozestavěných lokalitách dle původní koncepce při důkladném jejich odůvodnění. Ekologické
funkce v krajině jsou dále posíleny (ÚSES).
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází,
zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro
prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
ÚP přispívá k integraci obyvatel návrhem doplňování občanské vybavenosti (hlavně v oblasti sportu
a rekreace), dostatečných ploch pro bydlení, rekreačních aktivit v zahrádkách, cyklistických linií,
veřejných prostranství a veřejné zeleně.
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(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i
hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
ÚP má komplexní rozměr s přihlédnutím k požadavkům města na rozsah ploch pro bydlení a
rekreační aktivity. Rovněž hospodářský rozvoj území je součástí koncepce rozvoje (turistický ruch,
výroba porcelánu, drobné podnikání a rekreace).
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových,
odvětvových a časových hledisek.
ÚP koordinuje návrh se sousedními obcemi (např. Staré Sedlo), které mají zpracovanou nebo
zpracovávají ÚPD dle zák.183/2006 Sb., respektuje potřebnou silnou vazbu na Karlovy Vary a
Sokolov jako nejbližší centra s vybaveností (např. vazba pro motoristy i cyklisty), město není
součástí těžebních oblastí, je naopak mimořádnou atraktivitou z pohledu autenticity historického
města v symbióze s krajinným okolím.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak
řešení problémů v těchto územích.
ÚP dbá na zachování ploch pro výrobu a podnikání (některé málo využité), ale i rozšíření ploch pro
podnikání (výroba v Údolí a v prostoru ul. Sadová)
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
ÚP zachovává postavení Lokte i místních částí Nadlesí, Dvory a Údolí dle současného významu,
podporuje doplnění a identitu místních částí, prakticky všechny mají navržen alespoň minimální
rozvoj.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
UP přispívá k hospodárnému využití zastavěného území (např. transformace nádražních ploch),
revitalizace výrobních ploch v Údolí), lesní ani zemědělské plochy nejsou dále fragmentovány,
naopak je snaha vymezit krajinnou osnovu zeleně a převzít ÚSES. Účelné využívání a úspornější
nároky na veřejné rozpočty vedou k částečnému krácení investic do turistického ruchu, a také
k zatím přednostnímu uplatňování parkování na zemi nad územně úspornějšími patrovými
řešeními. ÚP však počítá i s postupným naplňováním ambiciózních cílů v uvedených tématech.
Do nezastavěného území vstupují nové zásahy nad rámec původní koncepce jen minimálně, jedná
se v zásadě jen o doplnění okrajů sídliště v ul. Sportovní, dále 3 možné pointy rozhleden a doplnění
vycházkových okruhů, lávek přes Ohři a několik liniových komunikačních přístupů k lokalitám.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně
plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území,
lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
ÚP dbá na citlivé a nekonfliktní zakomponování nového rozvoje pro trvalé bydlení i rekreační
aktivity do morfologicky zajímavé krajiny. Doplnění zastavitelných území pro bydlení a rekreaci
nemá za cíl vyvolat konflikty, nýbrž dokomponovat sídla a jejich okraje v duchu přirozeného
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přechodu do krajiny. Rovněž využitím prvku vyhrazené zahrady na vnějších okrajích ploch pro
bydlení ve venkovském prostředí je preventivně řešeno nevhodné lokalizování domů v těsném
kontaktu např. se zemědělským využitím. Je poctivě drobně korigováno vymezení ÚSES především
na lokální úrovni. Rozsah a charakter zásahů nevyvolává obavy z poškození krajinného typu.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Migrační podmínky jsou zajištěny funkčním ÚSES a převážně volnými břehy Ohře, pro člověka jsou
v ÚP posíleny vymezením sdružených cyklistických a pěších stezek v rozhodujících směrech pohybu
obyvatel a turistů. Obava ze srůstání města směrem na Nové Sedlo je zatím jištěna spíše na straně
sousední obce, Loket nedisponuje příliš mnoha přístupnými volnými plochami v návaznosti na
zastavěné území města.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny.
ÚP navrhuje celý systém veřejné zeleně, který je kombinací ploch ve městě, na březích Ohře a dále
v krajině, krajinný rámec města je součástí identity historického města a MPR, je potvrzen
vymezením OKMPR, tedy ploch v optickém kontaktu s historickým městem, kde se podmínkami
zajišťují specifické ochrany krajiny. Lesní porosty jsou zachovány v plné míře, ÚP doplňuje jen
vymezení stávajících i nových úseků cest (např. pro vycházkové okruhy turistů s vyhlídkami na
město nebo pro cyklisty). Zde však podmiňuje jejich trasování v CHKO a NATURA specifickými
podmínkami v kap. 6.3 Návrhu
ÚP zachovává a podporuje menší plochy veřejné zeleně, a také linie zeleně podél komunikací a
vodotečí, které vychází z krajiny směrem do místních částí, kde jsou jen lokálně zúženy či přerušeny.
Otevřené velké krajinné plochy zemědělské jsou v území málo zastoupené, lesní plochy jsou naopak
v nebývalém rozsahu, je to největší hodnota území nejen pro zdejší bydlení.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
ÚP Lokte má jako jednu z priorit podporu rozvoje podmínek pro různé typy cestovního ruchu –
hlavně pro návštěvníky historického města stálou i nárazovou sezónní, cykloturistiku, vodáckou
turistiku, areály rekreační, penziony. V Návrhu je největší důraz kladen na posílení parkovacích
možností návštěvníků ve vazbě na hromadnou dopravu i mimo návaznost, prostupnost území,
vycházkové okruhy s možnými novými rozhlednami a pěšími mostky přes Ohři.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí,
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic,
silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby
i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez
nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
ÚP dbá na přípravu dopravních a infrastrukturních investic, v dopravě zvláště terminálů pro turisty,
dalších nových parkovacích možností pro turisty i residenty, nové koncepci organizace dopravy před
mostem k historickému městu i nových úseků v síti cyklostezek i doplnění vycházkových cest. V TI
pak hlavně možnostem odkanalizování částí Údolí a Nadlesí. Zastavitelné plochy mají řešené
přístupnosti, negativní dopady dopravy na zdraví obyvatel nemají a ani v Návrhu ÚP nebudou mít
závažnou povahu. Koridory významných dopravních staveb v území nejsou.
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(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
ÚP zachovává podmínky pro veřejnou dopravu v území, přestože železniční doprava není funkční
např. v úseku zast. Loket směr Horní Slavkov. Dopravní terminály na 3 místech jsou nezbytné pro
zvládnutí návalových turistů v době mimořádných akcí ve městě. Rozvoj v Lokti, resp. jeho
městských částech, má zajištěny podmínky pro infrastrukturu např. pro odkanalizování území, ve
venkovských částech jsou podmínky pro odkanalizování v Návrhu ÚP územně připraveny,
podmíněnost výstavby stanovena nebyla i vzhledem k závěrům PRVK KK. Mimořádný důraz na
cyklistickou a sezónní turistickou vodní dopravu po Ohři.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované
výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
ÚP problém koncentrované výrobní lokality ani těžby v zásadě neřeší, porcelánka je původní
výrobní zóna, její odstupy od původního bydlení jsou zajištěny a nezměnitelné, hlavní rozvoj bydlení
v Lokti (lokalita Nad hájovnou a ke Starému Sedlu) jsou nejdále od výroby. Rozhodně nové
rozvojové plochy zhoršování stavu mezních hodnot imisních limitů nehrozí.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu
jako alternativy k umělé akumulaci vod.
ÚP respektuje podmínky Q100 a zvláštních povodní pod vodním dílem podél vodotečí dle ÚAP, sesuvy
půdy neregistruje, jiná ohrožení se neočekávají. Území má méně vhodné podmínky pro rostlinné
zemědělství zásadní ohrožení se rovněž neočekávají. Dolesnění jako nejpřirozenější forma retence
srážkových vod s ohledem na strukturu krajiny, nebylo použito v návrhu, lesnatost je vysoká, ani
nebylo požadováno v zadání ÚP.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
ÚP neumisťuje nově zastavitelné plochy v aktivních záplavových územích Q100, v ostatních Q100
ano avšak bez staveb nebo s podmínkami pro vypořádání rizika, místa s vysokým rizikem záplav ÚP
registruje a vymezuje v nivě Ohře, ostatní území nemají zvýšené riziko.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech
partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční,
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení
městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.
ÚP umožňuje odkanalizování všech místních částí z nichž některé (vzhledem k povaze terénní
konfigurace ) bude nutné řešit tlakovým čerpáním v čerpacích stanicích až do řadů se samospádným
systémem doi ČOV. Návrh ČOV Nadlesí respektuje vydané územní rozhodnutí o umístění stavby
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splaškové kanalizace a ČOV v Nadlesí. Výkonné nové dopravní sítě nejsou v území potřebné. Povaha
sídel a prostředí zůstává v kombinaci městská a venkovská.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého
sektoru s veřejností.
Celý systém odkanalizování sídla je součástí infrastrukturního konceptu města, dopravní skelet
silniční je v zásadě stabilizovaný s existující přístupností rozvojových ploch .
Kvalita života je posilována v oblasti vybavenosti, péči o veřejná prostranství a sítích pěších cest a
cyklostezek v území.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu,
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného
a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest,
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Návaznost doprav je v ÚP zvláště preferovaná pro potřeby turistického ruchu, má však mimořádný
význam i pro obyvatele města odjíždějící za prací do Sokolova či Karlových Varů. Integrovaný přestup
je vázán na 3 místa – terminály, zvláštní podmínky (sezónní obrátková elektro doprava parkoviště –
historické město) se navrhují od západu pro přístup přes historický most, který je jediným
vyhovujícím dopravním vjezdem do historického města.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Zpracování odpadních vod je řešeno pro všechny části sídla koncepčně a v dlouhodobém horizontu,
město má vlastní ČOV, místní část Údolí má navrženu návaznost do páteřní spádové kanalizace a
Nadlesí zase lokální ČOV, dodávky vody nevykazují zásadní kapacitní problémy (nová místní studna
Nadlesí), plynofikace místních částí Nadlesí i Dvory možná dle §18, není ale v ÚP navržena.0
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-jich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
ÚP obecnou podporu alternativním zdrojům energie zvláště na objektech mimo MPR dává,
nepřipouští však fotovoltaiku na zemědělských plochách a kompletně větrnou energetiku, převážně
z důvodů krajinného rázu .
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Bytový fond ve vlastním městě podle P+R nevykazuje nutně přestavbové zásahy je spíše doplněn o
velmi malý rozvoj, parkovací možnosti residentů a občanskou vybavenost. Přestavbová území se
v území nevymezují, areál býv. porcelánky na přání ponechán ve výrobě.(viz kap. 3.2. Návrhu ÚP).
Vyhodnocení: Územní plán Lokte je z hlediska republikových priorit přínosem, priority plní a je s nimi
v souladu.
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
Řešené území je součástí OB12 Rozvojová oblast Karlovy Vary - rozvojová oblast republikové úrovně, ZÚR
KK vymezení rozvojové oblasti zpřesňují a stanovují úkoly – viz vyhodnocení ZÚR KK.
Úkoly pro územní plánování nejsou stanoveny.
Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury
PÚR vymezuje pro řešené území tyto plochy a koridory dopravní či technické infrastruktury:
E2 – dvojité vedení 400kV Vernéřov - Vítkov . V ÚP zapracováno ve zpřesněné šíři 200m.
ODŮVODNĚNÍ
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Závěr:
Územní plán vychází a respektuje z hlediska širších vztahů PÚR ČR – ve znění Aktualizace č.3. Všechny
relevantní požadavky jsou v ÚP obsaženy.

2.2 ÚPD VYDANÉ KRAJEM - ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK) - Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor regionálního rozvoje. Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistický
ateliér. ZÚR KK nabyly účinnosti dne 16.10.2010. Již proběhla jejich Aktualizace č.1., která byla schválena
dne 21.6.2018.
Pro území města Loket vyplývá ze ZÚR KK ve znění Aktualizace č. 1 několik požadavků z oblasti
dopravní a technické infrastruktury a ÚSES, které jsou vyhodnoceny následně.
Vyhodnocení:
A) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
(1) Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje1 stanovují priority územního plánování pro dosažení
vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé
životní prostředí kraje. Priority uvedené v následujících článcích jsou základním východiskem pro zpracování
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů - na úrovni kraje i obcí - a pro vytváření
územních podmínek pro jejich realizaci při rozhodování o změnách v území.
ÚP pracuje s územními podmínkami vyváženě, je to základní východisko pro zpracování ÚP. ÚP je v souladu
s touto prioritou.
(2) Rozvíjení polycentrické sídelní struktury:
a) podporou rozvojových aktivit a kooperačních vazeb velkých měst a ostatních center osídlení:  v pásu
koncentrovaného osídlení mezi Chebem, Kynšperkem nad Ohří, Habartovem, Sokolovem, Chodovem2 ,
Novou Rolí, Karlovými Vary a Ostrovem,  v pásu Aš – Cheb – Mariánské Lázně s přesahem do území
Plzeňského kraje (Planá, Bor),  přeshraničních vazeb se Spolkovou republikou Německo (SRN) v prostoru
Aš – Selb a Cheb – Marktredwitz, ÚP Lokte podporuje a stabilizuje úlohu města ve struktuře osídlení, jeho
oddělenost prostorovou a zároveň návaznost na klíčovou provozní osu kraje. ÚP je v souladu s touto
prioritou.
b) stabilizací obytné, pracovní a obslužné funkce spádových center osídlení také v periferních nebo
hospodářsky oslabených částech kraje (Kraslice, Rotava, Nejdek, Horní Slavkov, Teplá, Toužim, Žlutice,
Bochov). Loket není v periferní pozici ve struktuře osídlení. ÚP je v souladu s touto prioritou.
(3) Preferování efektivního využívání zastavěného území (využitím nezastavěných ploch a ploch určených k
asanaci, novým využitím objektů a areálů původní zástavby apod.) před vymezováním nových ploch v
nezastavěném území, také vzájemným zohledněním potřeb rozvoje velkých měst a potřeb rozvoje obcí v
jejich zázemí. ÚP pracuje efektivně se zastavěným územím, nerozšiřuje plošně zastavění nad rámec původní
koncepce, území je z pohledu extenzivního rozvoje na konci svých územních možností. ÚP je v souladu
s touto prioritou.
(4) Zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí, rozvíjení obytné funkce se souběžným
rozvíjením tomu odpovídající veřejné infrastruktury. Zkvalitnění obytné funkce je v ÚP v oblasti vymezení
prvků regulačního plánu, vymezení veřejných prostranství, podrobnějšími podmínkami využití i
prostorového uspořádání ploch RZV, nárůstu odpovídá veřejná infrastruktura, která slouží i turistickému
ruchu. ÚP je v souladu s touto prioritou.
(5) Podporování rozvojových aktivit v oblastech s oslabenou strukturou osídlení a slabou hospodářskou
základnou, také s využitím přeshraničních a mezikrajských vazeb. Loket je v centru kraje v dosažitelnosti
velkých středisek, není bez hospodářské základny, podpora pro cestovní ruch je potřebná zvláště v oblasti
dopravy a veřejného parkování. ÚP je v souladu s touto prioritou.
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(6) Vytváření a posilování územních podmínek pro hospodářský rozvoj a vznik nových pracovních
příležitostí. V případě rekultivovaných a revitalizovaných ploch (včetně brownfields) preferování jejich
polyfunkčního využití s ohledem na podmínky a požadavky okolního území. ÚP stabilizuje stávající výrobní
kapacity, nového z pohledu prostorové rozvojové ukončenosti navrženy nebyly, malé vodní elektrárna byla
vypuštěna po společném jednání. Podpora pracovních příležitostí v cestovním ruchu je zřejmá, celé
historické město je ve smíšené funkci. Brownfieldy v území nejsou.
(7) Rozvíjení lázeňství a souvisejících aktivit, a to při zachování důsledné ochrany přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů minerálních vod, jakož i ostatních vlastností a hodnot utvářejících charakter lázeňského území a jeho
okolí. Lázeňství není prioritou území. ÚP je v souladu s touto prioritou.
(8) Rozvíjení rekreace a cestovního ruchu a podpora přeshraničních vazeb pro využívání rekreační
infrastruktury, včetně využívání přírodních a kulturně historických hodnot příhraničního území jako
atraktivit cestovního ruchu, a to při respektování jejich nezbytné ochrany. Rekreační infrastruktura
podporuje trvalé obyvatele, turisty, vodáky. Vycházkové okruhy do okolí města s výhledy dalším přínosem
nového ÚP. Návštěva Lokte i důvodem přeshraničních výletů a cest. ÚP je v souladu s touto prioritou.
(9) Ochrana a další využívání zdrojů nerostných surovin (zejména hnědého uhlí a keramických surovin) s
ohledem na přírodní hodnoty území kraje a v souladu s ostatními principy udržitelného rozvoje. Ochrana a
další využívání zdrojů nerostných surovin není prioritou města, případná těžba spíše hrozbou. ÚP je
v souladu s touto prioritou.
(10) Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a
republikového významu, především kapacitního propojení s metropolitní rozvojovou oblastí republikového
významu OB1 Praha. Napojení Lokte na vazby do kraje i republiky vynikající po silnici, železnice zatím bez
výkonu. ÚP je v souladu s touto prioritou.
(11) Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení správních a sídelních center s krajským městem, sousedními
kraji (Plzeňským, Středočeským a Ústeckým) a přilehlým územím SRN. Loket je napojen na krajské město
skvěle, přes něj pak na další části ČR i SRN. ÚP je v souladu s touto prioritou.
(12) Odstranění dopravních závad spojených s nežádoucím zpomalováním nadmístní dopravy, zejména v
zastavěném území. Dopravní závady přímé pro nadmístní dopravu v území nejsou. ÚP je v souladu s touto
prioritou.
(13) Rozvíjení integrované hromadné dopravy osob. ÚP kompletuje a řeší 3 dopravní terminaly pro
turistické nástupy z aut, železnice i bus dopravy. ÚP je v souladu s touto prioritou.
(14) Rozvíjení ostatních udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a cyklodopravy) v úzké návaznosti na
základní dopravní systémy kraje a na systémy pěších a cyklistických tras na území okolních krajů a SRN,
včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek. Cyklostezka Ohře a další trasy jsou
páteří nemotorové dopravy. Velká pozornost pěší vazbám, potřebným propojením, turististickým okruhům
do okolí atd. Vše ve vazbě navázáno na základní dopravní systémy. ÚP je v souladu s touto prioritou.
(15) Stabilizace a rozvoj zásobování území energiemi, včetně rozvoje mezistátního propojení s
energetickými systémy SRN. ÚP respektuje požadavky ze ZÚR KK na VVN vedení. ÚP je v souladu s touto
prioritou.
(16) Podporování rozvoje systémů odvádění a čištění odpadních vod, zejména v sídlech na území CHOPAV
Krušné Hory, Chebská pánev a Slavkovský les a v ostatních vodohospodářsky významných územích.
Odvedení a čištění odpadních vod posíleno v ÚP v částech zatím bez odkanalizování, a také nově pro oblasti
částí Nadlesí a Dvory. ÚP je v souladu s touto prioritou.
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(17) Zlepšování stavu složek životního prostředí, především v silně urbanizovaných částech kraje, zejména
postupné snižování zátěže hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. Environmentální pilíř v Lokti
na vysoké úrovni, UP neatakuje nově tuto kvalitu, nejedná se o silně urbanizované území. ÚP je v souladu
s touto prioritou.
(18) Ochrana a rozvoj přírodních, krajinných a kulturně historických a civilizačních hodnot nadmístního
významu. Mimořádná pozornost věnována ochraně krajiny a OP MPR v optickém kontaktu s historickým
městem.
(19) Podporování opatření k ochraně a obnově jakosti vod a přirozeného vodního koloběhu v území,
zejména v oblasti Chebské a Sokolovské pánve a v ostatních vodohospodářsky významných územích kraje.
Specielní opatření v tomto smyslu nejsou v ÚP stanovena, kvalita vysoká, podíl čištění splaškových vod
vysoký.
(20) Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat
rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje. Všechny povodňové
limity respektovány a nově neatakovány, specielní ochrana nestanovena, jen v rámci krizových plánů.

B) Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os
Požadavky: OB12 - rozvojová oblast Karlovy Vary republikového významu
je vymezena v Politice územního rozvoje ČR jako oblast silné koncentrace obyvatelstva a
ekonomických aktivit celorepublikového, resp. mezinárodního významu (lázeňství),
se zaměřením na ochranu lázeňské funkce. Podporujícím faktorem vymezení jsou
územní souvislosti koridoru rychlostní komunikace R6;
Vyhodnocení: ÚP Loket respektuje OB12, stanovené požadavky na využití území, kriteria a podmínky
pro rozhodování o možných variantách změn v území jsou v ÚP plněny a zohledněny. Rozvojové osy
nejsou v území vymezeny.
Úkoly pro územní plánování:
q) V územních plánech dotčených obcí upřesnit vymezení ploch pro kapacitní silniční propojení s
rozvojovou oblastí republikového významu OB1 Praha. Netýká se území Lokte.
r) V ÚP dotčených obcí upřesnit vymezení rozvojových ploch:  Průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo;
 Průmyslová zóna Sokolov – Vítkov;  Průmyslová zóna Sokolov – Silvestr;  Průmyslová zóna Ostrov –
jih. Netýká se území Lokte.
s) V ÚP Sokolova a Svatavy upřesnit vymezení rekreační zóny nadmístního významu Medard-východ a
ploch orientovaných na posílení funkce sídelního a obslužného zázemí této zóny. Netýká se území
Lokte.
t) V ÚP příslušných obcí vymezovat plochy pro další rozvoj lázeňské funkce a navazujících rekreačních a
relaxačních aktivit. Lázeňské ani rekreační funkce plošně nejsou dále ve městě rozšiřovány, směřují
více do liniových cest turistických, pěších a cyklistických.
u) V ÚP obcí s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat plochy pro realizaci odpovídajících
opatření protipovodňové ochrany sídel. Konkrétní opatření nestanovena, platnost povodňových a
krizových plánů.
v) Koordinovat záměry rekultivace a revitalizace ploch po povrchové těžbě nerostných surovin s
urbanistickou koncepcí dotčeného území a s požadavky nového formování krajiny. Těžba v řešeném
území není realizována.
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C) Vymezení specifických oblastí
Požadavky ZÚR KK týkající se specifických oblastí se netýkají území Lokte
D) Vymezení ploch a koridorů územního systému ekologické stability a územních rezerv
ZÚR KK mají tyto požadavky v oblasti dopravní infrastruktury:
 Plochy a koridory nadmístního významu:
o D301 Cyklostezka Ohře: úsek Loket, Nádražní –Loket, Lužná; dle návrhu ZÚR KK
páteřní cykloturistická trasa kraje;
cyklostezka bude propojena s územím SRN od Waldsassenu přes Hundsbach na
Slapany do Chebu; Je v ÚP respektována – viz výkres dopravní koncepce
ZÚR KK mají tyto požadavky v oblasti technické infrastruktury:
 Energetický koridor E04 dle ZÚR KK - - vedení 400kV, TR Vernéřov-TR Vítkov
(zpřesnění koridoru a plochy technické infrastruktury mezinárodního významu E2 dle
PÚR ČR 2008)- [VPS E.04];šířka koridoru 200m - koridor zařazen v upřesněné ve verzi
dle původní koncepce
Úkoly pro územní plánování:
d) Trasy jednotlivých vedení ZVN a VVN ve společných úsecích vést v co nejtěsnějším
přípustném souběhu. Vedení VVN v souběhu v jižní části řešeného území, je zajištěno
koordinací v ZÚR KK.
e) Řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory technické a dopravní infrastruktury
vymezenými v ZÚR KK.viz bod d)
ÚP Loket všechny parametrické podmínky pro dopravní stavby dle ZÚR KK plní – viz kap. 4 návrhu
ÚP a kap. 13.4. Odůvodnění
ÚP Loket je v souladu s ZÚR KK v oblasti dopravní a technické infrastruktury.

ZUR KK mají tyto požadavky v oblasti ploch a koridorů ÚSES:
 zpřesnit vymezení v řešeném území Loket těchto prvků ÚSES:
nadregionální biocentrum: NC 73 Svatošské skály
nadregionální biokoridor: NK 40 (V)Amerika - Svatošské skály s osou NK
NK 46(MB) Svatošské skály – Kladská s osou NK
regionální biocentra:
RC 1680 Tabule
regionální biokoridory:
RK 1016 -K 40 Milíře
Všechny uvedené prvky ÚSES byly do návrhu ÚP zařazeny a zpřesněny – viz též kap.
13.5. Odůvodnění
Společné úkoly pro územní plánování:
c) Při upřesňování vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES v rámci ÚP dotčených obcí zajistit
prostorové parametry biocenter a biokoridorů tak, aby byla zachována funkčnost systému.
Nadmístní ÚSES upraven v souladu s vymezením v ZÚR KK, kde byl koordinován.
d) Vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES koordinovat s vymezením ÚSES na navazujícím
území sousedních krajů. Návaznosti zajištěny dle ZÚR KK, v L SES zajištěna koordinace na
území sousedních obcí.
e) Zohledňovat reprezentativnost biocenter a biokoridorů ÚSES dle stanovených cílových
ekosystémů. ÚP. ÚP je v souladu s metodikou vymezování, opatření převzata.
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f) Preferovat vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES mimo zastavěná a zastavitelná území
sídel. V ÚP plněno, nová vymezení nejsou uplatněna, jedná se o korekce stávajícího funkčního
systemu.
ÚP Loket všechny podmínky a parametry pro prvky ÚSES dle ZÚR KK plní.
E) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území kraje
e.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot. Veškerý potenciál přírodních
hodnot respektován a chráněn v ÚP.
a) Podporovat opatření k ochraně a rozvoji retenčních schopností krajiny.
Nová opatření nejsou v ÚP navrhována.
b) Vytvářet územní podmínky:  pro ochranu vodního režimu a jakosti zdrojů povrchových a
podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod;  pro minimalizaci
zásahů do lesních porostů, zejména na území CHKO, přírodních parků a ve vodohospodářsky
významných územích,  pro minimalizaci záborů nejkvalitnější zemědělské půdy v závislosti na
konkrétních územních podmínkách území,  pro ochranu a rozvoj druhové a biotopové
rozmanitosti přírodně hodnotných ekosystémů. ÚP je v souladu s požadavky ochrany přírody
(CHKO, NATURA), nedochází k záborům kvalitních bonit půd, zásahy do lesních
porostů nejsou navrhovány, vodní režim chráněn dostatečně.
c) Chránit plochy morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro
případné budoucí využití v podmínkách nepříznivého vývoje klimatu a kapacit vodních zdrojů.
ÚP neatakuje takovéto plochy, vysoká kontrola ochranou přírody a krajiny,
vyhodnocení SEA a NATURA.,
e.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot
Všechny požadavky spíše konstatující jsou v ÚP respektovány.
a) Chránit historické, architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel,
včetně jejich vnějšího obrazu.
V ÚP vysoký stupeň ochrany rozšířený o OP MMR se stanovenými podmínkami
prostorového uspořádání.
b) Při umisťování staveb v okolí památkově chráněných území, areálů a souborů
respektovat „genius loci“ daného místa, v případě památkově chráněných území se
podmínka vztahuje na tato území. ÚP neumisťuje nové stavby v pohledově exponovaných
pozicích historického města ani okolí.
c) Chránit vizuální význam místních kulturních a historických dominant, zejména sakrálních
a ostatních historických staveb v pohledovém obrazu sídel a v krajinných scenériích.
ÚP toto řeší nadstandardně i proti původní koncepci.
d) Chránit dochované doklady historického utváření krajiny, historické těžby, výroby a
techniky.Všechny jevy v tomto smyslu v ÚP zohledněny.
e.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot. Identita MPR a nové
podmínky OKMPR jsou významnými složkami návrhu ÚP.
a) Stabilizovat a dále rozvíjet města a obce v rámci polycentrické sídelní struktury
vytvářením územních podmínek pro rozvoj jejich obytné, pracovní, obslužné a rekreační
funkce. ÚP Loket dále stabilizuje i ve struktuře osídlení.
b) Zkvalitňovat a dále rozvíjet vybavenost a infrastrukturu lázeňských míst.
Loket není lázeňským městem
c) Respektovat při dostavbě v zastavěných nebo výstavbě v zastavitelných územích
dosavadní charakter okolní zástavby a kvalitu prostředí.
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V ÚP zohledněno v podmínkách PRZV a plochách s prvky regulačního plánu.
d) Zkvalitňovat a rozvíjet vybavenost rekreačních středisek a sportovně rekreačních areálů
nadmístního významu, včetně jejich napojení na páteřní sítě dopravní a technické
infrastruktury. Skutečně nadmístní význam nemá žádný z areálů, podmínky motokrosové
areálu a vodáckých kempů ošetřeny, avšak nerozšiřovány.

F) Stanovení cílových charakteristik krajin
Společné úkoly pro územní plánování:
a) Územní plány rozpracují v urbanistické koncepci a v koncepci uspořádání krajiny:  společné
požadavky dle článku (3),  cílové charakteristiky specifických krajin,  specifické podmínky cílových
charakteristik specifických krajin. ÚP takto činí, po společném jednání upravil požadavky CHKO,
disponuje vyhodnocením RURÚ. Koncepce města i krajina podřízeny historickému statusu
města a ochraně přírody.
b) Na území obcí, které se nacházejí ve dvou nebo více specifických krajinách budou přiměřeným
způsobem zohledňovány cílové charakteristiky a specifické podmínky všech dotčených specifických
krajin.
Území Lokte je zařazeno do následujících specifických krajin:
- Sokolovská pánev (B.3)
- Karlovarsko - sever (B.4)
- Karlovarsko - jih (C.1)
- Slavkovský les - východ a sever (C.2 a C.3)
Územní plán Lokte respektuje a neatakuje vlastnosti a hodnoty specifických krajin, je s nimi
v souladu. Z pohledu krajin je území dlouhodobě stabilizované, nové ataky jsou minimální
(Nadlesí a Dvory dle původní koncepce, mostek přes Ohři u Svatošských skal). Zásahy byly
náležitě vyhodnoceny v RURÚ.
Velmi minimální zásahy v ÚP do nezastavěného území (větším jen stávající přiměřené
rozvoje z původní koncepce a dále koridor VVN ze ZÚR KK) ve svém celku neovlivňují
krajiny, OKMPR ještě dále stupňuje dohled nad krajinou v optickém kontaktu s historickým
městem.
G) Vymezení veřejně prospěšných staveb
Požadavek na tyto VPS, VPO, AS:
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY V OBLASTI DOPRAVY A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
označ.

popis VPS

VPS

dotčená
obec

D301

Cyklostezka Ohře, úsek Loket, Loket
Nádražní – Loket, Lužná

E.04

vedení 400kV, TR Vernéřov-TR
Vítkov (zpřesnění koridoru a
plochy technické infrastruktury
mezinárodního významu E2 dle
PÚR ČR ve znění 1 aktualizace)

dotčené poznámka
k.ú.
Loket

Nemotorová doprava
400kV elektro, šíře koridoru 200m
Pozn.: Koridor zpřesněn a
odsouhlasen ve Změně č.1 ÚPM
loket

Vyhodnocení: Všechny VPS jsou v ÚP Lokte respektovány a zařazeny.
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H) Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací
dokumentaci obcí
V řešeném území Lokte jsou stanoveny v ZÚR KK požadavky na koordinaci:
OB12, D301, E04, NC73, NK40, NK46, RC1680, RC1016, C.2 a vymezení ploch protipovodňové
ochrany
ÚP Loket všechny uvedené požadavky řeší a většinově zařazuje do vymezení VPS a VPO – viz kap.7 a 8
Návrhu, koordinaci pak v širších vztazích kap. 2.4.
Závěr:
Návrh územního plánu Loket je v souladu s dokumentací vydanou krajem, všechny požadované prvky
z platných nadřazených dokumentací jsou do územního plánu zapracovány nebo jsou zohledněny.

2.3 ŠIRŠÍ VZTAHY
Město Loket leží v SV okresu Sokolov, cca 8 km východně od Karlových |Varů. Loket sousedí s městy, příp.
obcemi Karlovy Vary (ORP Karlovy Vary) a Nové Sedlo, Staré Sedlo, Sokolov a Horní Slavkov (ORP Sokolov).
V systému osídlení má Loket funkci lokálního centra osídlení.
ÚP Loket ve vztahu k okolním obcím respektuje platnou územně plánovací dokumentaci obcí (podle
183/2006 Sb.) .
Byly analyzovány návaznosti - plošné a liniové návaznosti na prvky v platných dokumentacích sousedních
obcí – viz Výkres širších vztahů v Odůvodnění.
Návaznosti všech prvků byly v ÚP Loket uzpůsobeny ZÚR KK a platným ÚPD uvedených obcí. Jedná se o
tyto koordinace:
Koordinace ÚSES:

Důvodem zpřesnění je vymezení, které plošně nejde nad rámec ZÚR KK, ale lépe
reaguje na KN a terénní podmínky v území. Koordinaci přes hranice města Loket
byla zajištěna v souladu se ZÚR KK, tedy s obcemi, které mají ÚPD dle zák.
č.183/2006 Sb.
Veřejná infrastruktura – doprava:
Ve vztahu k sousedním obcím nedošlo v nové koncepci v dopravě ke korekci
Veřejná infrastruktura – technická infrastruktura:
Ve vztahu k sousedním obcím nedošlo v nové koncepci infrastruktury ke korekci,
výjimkou je vedení koridoru VVN o šíři 200m, kde koordinaci zajištuje ZÚR KK, a
také možnost zajištění infrastruktury lokality Z 05 též od Starého Sedla.
Potřebná další koordinace k sousedním obcím nad rámec požadavků vyplývajících ze ZÚR KK:
- V ÚP není tato koordinace potřebná
Koordinace v řešeném území Lokte jsou stanoveny v ZÚR KK, požadavky na koordinaci těchto VPS a VPO:
 veřejně prospěšné stavby: E04 – ÚP v souladu, zařazeno
veřejně prospěšná opatření: ÚP nenavrhuje žádné části ÚSES k založení, jsou funkční, proto
nebyly zařazeny mezi VPO.
Návrh územního plánu Loket nekoliduje s dokumentacemi okolních sousedních obcí, je s nimi v koordinaci.

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
3.1 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚP
Územní plán Loket takto plní cíle územního plánování dle §18
 ad(1) ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (viz

18

ODŮVODNĚNÍ









vyhodnocení pilířů URÚ v kap. 2.3.2.), dále zajišťuje potřeby současné generace
s prevencí pro generace příští (např. cyklostezky mimo lesní porosty a pěší cesty
v CHKO a NATURA v koordinaci s ochranou přírody))
ad(2) ÚP zohledňuje účelné využití a prostorové uspořádání území se snahou o eliminaci
potencionálních střetů (např. v oblasti zásahů do NATURA – ptačích oblastí nebo
střetů s ÚSES či kvalitními půdami). Zohledňuje ty soukromé zájmy, které
nebrání rozvoji společenského a hospodářského potenciálu území (výrobní plochy,,
penziony).
ad(3) ÚP respektuje a konkretizuje ochranu veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních
právních předpisů (např. CHOPAV, CHKO, Natura 2000 atd.)
ad(4) ÚP chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně
urbanistického a architektonického dědictví (viz vyhodnocení kap. 3.2.)
ad(5) ÚP chrání krajinu, určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území,
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, specifikuje
vyloučení staveb dle §18 v území nezastavitelném. Vychází z míry využití
zastavěného území - rozsah nově vymezených zastavitelných ploch je minimální,
odpovídá potřebám rozvoje území. Častější korekce využití v zastavěném území.
ad(6) ÚP plní viz kap. 6 podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky
prostorového uspořádání.

Územní plán Loket takto plní úkoly územního plánování dle §19:
 ad a) ÚP vymezuje hodnoty (viz kap.3.2.) a max. plní jejich ochranu
 ad b) ÚP vytváří koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, s ohledem na
hodnoty a podmínky území, na respektování limitů (např. CHOPAV, CHKO).
Zároveň tyto hodnoty chce rozšířit (rozhledny, cyklistická síť, vycházkové okruhy).
 ad c) ÚP všechny změny konfrontuje se zájmy ochrany přírody, obce i základní
hospodárností ve vztahu k technickému vybavení.
 ad d) ÚP stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání území
a pro stavby v CHKO, MPR a OKMPR a prostorové uspořádání území a na jeho
změny, plní v tomto směru Zadání ÚP a většinu požadavků města. Většinově
prodlužuje životnost ploch z původní koncepce z důvodů urbanistické i reálné
potřebnosti.
 ad e) ÚP všechny záměry sleduje optikou ochrany hodnot
 ad f) ÚP etapizace nebyla stanovena
 ad g) ÚP navrženými podmínkami uspořádání a využívání území snižuje riziko
ekologických a přírodních katastrof (bez nové zástavby v Q100)
 ad h) ÚP navrhuje rozvoj ploch pro podnikání (např. v oblasti Sadová a v Údolí)
 ad i) ÚP přispívá k obnově sídel nebo jejich částí v území (např. Nadlesí či části Údolí)
 ad j) ÚP nenavrhuje nehospodárné záměry (rozšíření cesty ke Dvorům navě pro auta)
 ad k) ÚP respektuje havarijní plán KK – odůvodněno v kap.5.1.
 ad l) ÚP nemusí zapracovávat nutné rekultivační zásahy
 ad m) ÚP dbá na ochranu území dle zvláštních předpisů (viz vyhodnocení např.kap.13),
 ad n) ÚP deficity po těžbě nemusí speciálně zahlazovat, místa starých důlních děl leží
mimo zastavěná a zastavitelná území, otevírání nových těžeb se nepředpokládá.
 ad o) autoři uplatnili znalosti z oborů jak nejlépe, po 35 letech praxe, umějí.
Územní plán Loket vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (viz vyhodnocení pilířů
URÚ v kap. 2.3.).

3.2 OCHRANA HODNOT
Územní plán Lokte respektuje a chrání:
3.2.1

HISTORICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY

Rozhodující kulturní hodnoty
Městská památková rezervace Loket
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Prohlášení historického jádra za památkovou rezervaci bylo provedeno výnosem MK ČSR ze dne
29.prosince 1979, č.j. 24756/79-VI/I. V tomto výnosu je stanoveno vymezení MPR a jsou stanoveny
podmínky pro stavební činnost.
Vymezení městské památkové rezervace (MPR) Loket je zakresleno v grafické části návrhu ÚP Loket.
Zahrnuje v podstatě prostor jádra města s hradem Loket a podhradí - území meandru řeky Ohře.
Území MPR představuje nejvyšší stupeň ochrany památkového fondu a současně nejpřísnější režim
pro jakoukoli investiční činnost. Podstatu vyhlášené městské památkové rezervace tvoří soustředění
velkého počtu památek, objektů v památkovém zájmu a dalších objektů, které charakter rezervace
doplňují. Hodnotu města umocňuje cenný krajinný rámec, který vytvořila řeka Ohře na okraji
lesnatého masivu Slavkovského lesa.
Ochranné pásmo MPR vymezil ÚPM. Jednalo se o území o rozloze cca 350 ha v návaznosti na MPR
(15,3ha), není však vymezeno správním úřadem, nebylo převzato do ÚP Loket.
Do ÚP Loket navrženo OKMPR (území v optickém kontaktu s MPR, kde byly stanoveny speciální
podmínky pro území) - viz kap. 6 návrhu ÚP. Má za úkol nevpouštět do území velké infrastrukturní
projekty a tlumit extrémy v charakteru výstavby.
V řešeném území se vyskytují památky chráněné zákonem 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Nemovité kulturní památky zapsané v seznamu v řešeném území města Lokte:
Číslo rejstříku

uz Název okresu Sídelní útvar Část obce

čp.

Památka

51993 / 4-5295 P

Sokolov

Loket

Loket

kaple P. Marie

50890 / 4-5141 P

Sokolov

Loket

Loket

45648 / 4-4339 S

Sokolov

Loket

Loket

18490 / 4-661

S

Sokolov

Loket

Loket

městské opevnění

20338 / 4-683

S

Sokolov

Loket

Loket

boží muka

33073 / 4-559

S

Sokolov

Loket

Loket

28144 / 4-687

S

Sokolov

Loket

36661 / 4-688

S

Sokolov

29746 / 4-684

S

23888 / 4-690

Ulice,nám./umístění

č.or. HZ R F

u mostu přes Ohři při cestě na Staré
Sedlo

IdReg

Č

472077

hrob - náhrobek dr. Glückseliga,
Rooseveltova
pylon

Č

163552

altán - pavilon

Č

158104

Č

129204

před kostelem

Č

131163

socha Panny Marie Immaculaty

před vstupem do hradu Loket

Č

144696

Loket

socha sv. Jana Nepomuckého

Sportovní, proti čp. 43

Č

139426

Loket

Loket

socha sv. Jana Nepomuckého

Zahradní, u mostu

Č

148532

Sokolov

Loket

Loket

sousoší Nejsvětější Trojice

nám. T. G. Masaryka

Č

141140

S

Sokolov

Loket

Loket

smírčí kříž - soubor tři smírčích
u cesty na Nové Sedlo
křížů

Č

134917

30997 / 4-689

S

Sokolov

Loket

Loket

smírčí kříž - soubor tři smírčích
u cesty ke Starému Sedlu
křížů

Č

142484

24980 / 4-685

S

Sokolov

Loket

Loket

kašna

nám. T. G. Masaryka

Č

136068

26789 / 4-4338 S

Sokolov

Loket

Loket

kašna

nám. T. G. Masaryka, proti čp. 105

Č

137991

52105 / 4-5303 P

Sokolov

Loket

Loket

jiná výrobní stavba - kalcinační
při čp. 200, Tovární ul.
pec

Č

471854

34200 / 4-663

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.1

radnice

nám. T. G. Masaryka

69

Č

145902

38722 / 4-4340 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.2

městský dům

nám. T. G. Masaryka

71

Č

150720

45534 / 4-4341 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.3

městský dům

nám. T. G. Masaryka

73

Č

157982

22806 / 4-664

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.4

městský dům

nám. T. G. Masaryka

75

Č

133780

37387 / 4-4342 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.5

městský dům

Sobotova

3

Č

149301

31275 / 4-4343 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.7

městský dům

Sobotova

7

Č

142779

25355 / 4-4344 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.8

městský dům

Sobotova

6

Č

136461

38591 / 4-665

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.10

městský dům

Sobotova

2

Č

150583

26693 / 4-4345 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.12

městský dům

T. G. Masaryka

72

Č

137887

29337 / 4-674

Sokolov

Loket

Loket

čp.13

děkanství

Kostelní

1

Č

140709

20

S

čp.

nad Ohří, S svah hradu
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46324 / 4-682

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.14

kostel sv. Václava

Kostelní

3

Č

158824

40654 / 4-4334 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.16

městský dům

nám. T. G. Masaryka

68

Č

152734

45944 / 4-4346 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.17

městský dům

T. G. Masaryka

66

Č

158418

37114 / 4-4347 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.19

městský dům

Zámecká

1

Č

149016

46941 / 4-4348 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.20

městský dům

Zámecká

3

Č

159476

45725 / 4-4349 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.21

městský dům

Zámecká

4

Č

158186

30884 / 4-666

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.22

městský dům - hotel Goethe

nám. T. G. Masaryka

56

Č

142363

34962 / 4-4350 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.23

městský dům

T. G. Masaryka

54

Č

146703

15462 / 4-667

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.24

městský dům

nám. T. G. Masaryka

52

Č

125946

21076 / 4-4351 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.25

městský dům

T. G. Masaryka

50

Č

131938

22272 / 4-668

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.29

městský dům

T. G. Masaryka

42

Č

133208

14283 / 4-4352 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.30

městský dům

T. G. Masaryka

40

Č

124627

39753 / 4-4353 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.34

městský dům

T. G. Masaryka

32

Č

151788

29861 / 4-4335 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.35

městský dům

T. G. Masaryka

30

Č

141265

28943 / 4-4354 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.36

městský dům

T. G. Masaryka

28

Č

140281

36712 / 4-4355 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.37

městský dům

T. G. Masaryka

26

Č

148586

24340 / 4-4356 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.38

městský dům

T. G. Masaryka

24

Č

135400

21317 / 4-4357 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.39

městský dům

T. G. Masaryka

22

Č

132196

37452 / 4-4358 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.40

městský dům

T. G. Masaryka

20

Č

149368

27150 / 4-4359 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.41

městský dům - neexistuje

T. G. Masaryka, pův. čp. 41

Č

138379

32018 / 4-669

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.42

městský dům

Kostelní, T. G. Masaryka

34

Č

143568

31336 / 4-670

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.59

městský dům

Krátká

5

Č

142844

37748 / 4-671

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.60

městský dům

Krátká

7

Č

149681

47031 / 4-4360 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.61

městský dům

Kostelní

18

Č

159575

23965 / 4-672

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.62

městský dům

Kostelní

16

Č

134999

37603 / 4-660

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.66

hrad Loket

Zámecká

Č

149527

14495 / 4-4361 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.69

městský dům

Zámecká

7

Č

124855

29970 / 4-4362 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.70

městský dům

Zámecká

8

Č

141381

26706 / 4-4363 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.71

městský dům

Kostelní

5

Č

137900

33198 / 4-4364 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.72

městský dům

Kostelní

7

Č

144829

37561 / 4-673

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.73

městský dům

Kostelní

9

Č

149482

30530 / 4-4365 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.74

měšťanský dům

Kostelní

11

Č

141979

42271 / 4-4366 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.75

městský dům

Kostelní

13

Č

154427

32203 / 4-4367 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.77

městský dům

Kostelní

17

Č

143761

33034 / 4-4368 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.80

městský dům

Kostelní

23

Č

144654

40273 / 4-4369 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.81

městský dům

Kostelní

25

Č

152331

20053 / 4-675

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.82

městský dům

T. G. Masaryka

11

Č

130853

37891 / 4-720

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.84

městský dům

T. G. Masaryka

15

Č

149830

17931 / 4-4370 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.85

městský dům

T. G. Masaryka

17

Č

128603

20134 / 4-4336 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.86

městský dům

T. G. Masaryka

19

Č

130946

30577 / 4-4371 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.87

městský dům

T. G. Masaryka

21

Č

142029

45760 / 4-4372 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.88

městský dům

T. G. Masaryka

23

Č

158223

22283 / 4-4373 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.89

městský dům

T. G. Masaryka

25

Č

133219
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37989 / 4-676

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.92

městský dům

T. G. Masaryka

31

Č

149938

25707 / 4-4374 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.93

městský dům

Tyršovo nám.

1

Č

136834

26707 / 4-4375 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.96

městský dům

Tyršovo nám.

4

Č

137901

29747 / 4-4376 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.97

městský dům

T. G. Masaryka

37

Č

141141

20064 / 4-4377 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.99

městský dům

T. G. Masaryka

39

Č

130867

26085 / 4-677

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.101 městský dům

T. G. Masaryka

41

Č

137238

36000 / 4-4378 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.102 městský dům

T. G. Masaryka

43

Č

147826

25969 / 4-4379 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.103 městský dům

T. G. Masaryka

45

Č

137115

45349 / 4-678

Sokolov

Loket

Loket

čp.105 městský dům

T. G. Masaryka

47

Č

157787

16828 / 4-4380 R Sokolov

Loket

Loket

čp.108 hotel Bílý kůň

nám. T. G. Masaryka

51

Č

127417

12945 / 4-4381 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.110 městský dům

Řeznická

2

Č

121710

39719 / 4-4382 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.111 městský dům

T. G. Masaryka

57

Č

151754

25615 / 4-4383 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.112 městský dům

T. G. Masaryka

59

Č

136740

23558 / 4-4384 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.113 městský dům

T. G. Masaryka

61

Č

134568

27619 / 4-679

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.114 městský dům

T. G. Masaryka

63

Č

138875

14578 / 4-680

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.115 městský dům

T. G. Masaryka

65

Č

124971

23192 / 4-4385 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.116 městský dům

Radniční

1

Č

134183

27622 / 4-4386 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.117 městský dům

Radniční

5

Č

138878

46910 / 4-4387 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.118 městský dům

Řeznická

15

Č

159443

22557 / 4-4389 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.120 městský dům

Řeznická

11

Č

133507

54972 / 4-681

S

Sokolov

Loket

Loket

čp.121 městský dům

Řeznická

9

Č

986925805

29688 / 4-4390 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.130 městský dům

T. G. Masaryka

3

Č

141078

20111 / 4-4391 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.131 městský dům

T. G. Masaryka

5

Č

130919

17948 / 4-4392 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.132 městský dům

T. G. Masaryka

7

Č

128622

34722 / 4-4393 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.135 městský dům

T. G. Masaryka

70

Č

146456

14062 / 4-4394 S

Sokolov

Loket

Loket

čp.173 měšťanský dům

Rooseveltova

1

Č

124397

42008 / 4-686

S

Sokolov

Loket

Loket

180

kaple sv. Anny

2

Č

154148

105511

P Sokolov

Loket

Loket

čp.312

společenský
dvorana

4

Č

687209535

3.2.2

S

dům

-

Městská

Radniční

ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY

Jako významná stavební dominanta je označena stavba (Hrad Loket), které pozitivně ovlivňuje obraz sídla a
je uvedena v seznamu kulturních památek. Viz výkres koordinační.
Jako další hodnotné architektonické prvky v území jsou dále v území označeny další hodnotné objekty nad
rámec památek uvedených v kap. 3.2.1. Viz výkres koordinační.:
Technická díla: mosty: hlavní most do historického centra
Žel. viadukt Údolí
mostky: lávka pro pěší přes Ohři
tunely: funkční železniční tunel pod městem
Výběr těchto prvků se opírá o výsledky doplňkových průzkumů a rozborů
Celé dotčené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. V případě
jakékoliv činnosti zasahující do terénu (nový výstavba, přestavba, budování
komunikací, inženýrských sítí apod.) je nutné postupovat v souladu s uvedeným
zákonem“. Bylo nezbytné zohlednit.
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3.2.3

URBANISTICKÉ HODNOTY

Krajina. Řešené území leží ve vizuálně a pro bydlení a rekreaci atraktivní krajině s velmi proměnlivou
krajinnou morfologií a s relativně malým měřítkem, tedy prakticky bez zásadně velkých přehledných území.
Páteřní krajinné kostry je řeka Ohře, resp. její kaňon s mimořádnou autenticitou přírodních i historických
hodnot.
Velkou část území tvoří lesy ve vyšších i údolních krajinných polohách s velmi členitými plochami, tedy
velkými rozsahy okrajů. Rozptýlená zeleň v krajině je zastoupena převážně jako doprovod vodotečí.
Sídla. Loket tvoří především historické ostrožní město (MPR Loket) s navazujícími údolními rozvoji
z pozdějších etap vývoje (např. Údolí), dále s prostorově oddělenými 2 obcemi či místními částmi
venkovského charakteru (Dvory a Nadlesí), a několika izolovanými lokalitami.
Město je atraktivní svou urbánní originalitou, atraktivní městskou scenérií s řadou vedut a průhledů, tedy
pro cestovní ruch. Kvůli dobré dosažitelnosti Karlových Varů i Sokolova je město přitažlivé pro bydlení či
rekreaci.
Zásadní těžko odstranitelné negativní prvky v území nejsou, sídlo však vyžaduje soustavnou a dlouhodobou
péči o veřejná prostranství, doplnění vybavenosti a podporu klíčových atraktivit či postupných eliminací
problematických prvků sídla.
ÚP vymezuje:
1 urbanisticky mimořádně cenné území:
Městská památková rezervace.
Objektivizovaná hodnota
1 území hodnotné z hlediska identity města OKMPR
Krajinná scenerie v rámci optického kontaktu s MPR
Nově vymezené území, které se přibližně shoduje s býv. ochranným
pásmem MPR, které je definováno jako území optického kontaktu s MPR
a které má samostatně stanoveny podmínky v kap. 6.1.3. Návrhu ÚP
5 míst významných panoramatických výhledů na město (viz hlavní a koordinační výkres):
 V1 – z mostu k historickému městu
 V2 – z příjezdu do města od silnice II/209
 V3 – ze silnice III/00635 k městu
 V4 – vyhlídka s altánem nad ulicí Revoluční
 V5 – jižní vyhlídka nad ulicí Revoluční
Vybrány zpracovatelem na základě doplňkových P + R
3 místa významných pohledů na město (viz hlavní a koordinační výkres)
 P1 – vyhlídka s posezením ul. Revoluční
 P2 – vyhlídka u pomníku v ul. Revoluční
 P3 – výhled od vstupu do města ul. Nádražní
Vybrány zpracovatelem na základě doplňkových P + R
ÚP navrhuje:

Podmínky pro vytvoření, zachování a obnovu výhledů a pohledů
Uvedená místa, aby řádně plnila úlohu výhledu či pohledu:
 mohou být terénně upravena,
 mohou mít lokálně zpevněný povrch
 mohou mít doprovod mobiliáře včetně nezatepleného přístřešku, zábradlí
 mohou mít prvky orientačního systému (mapky, značky, vysvětlivky)
 musí umožňovat výhled i za cenu dílčích kácení stromů. Ve výseku (úhlu)
daném v hlavním výkresu nesmí být nově vysazovány stromy, které by při
plném vzrůstu bránily výhledu či pohledu.
Odůvodnění regulativů:
Řada tradičních výhledů zarůstá zelení, vyhlídky nemají do budoucna zajištěnu atraktivitu
výhledu a tudíž svou úlohu na vycházkových okruzích. Podobně potřebné vybavení vyhlídek
by mělo umožňovat vyhlídky dovybavit mobiliářem včetně informačního systému nebo
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přístřešku do deště. Lokalizaci a koncept vybavení vyhlídek a cest musí stanovit požadované
územní studie.

3.2.4

PŘÍRODNÍ HODNOTY

Charakter krajinného prostředí je vysokou hodnotou města.
Za přírodní hodnoty lze považovat, vedle zvlněného terénního reliéfu i údolní nivy Ohře a potoků. Kromě
poměrně vysokého podílu lesního fondu se v obci vyskytují hodnotné plochy zeleně. Celkový charakter
přírodního prostředí pro bydlení a rekreaci je vynikající.
Bilance přírodních hodnot v řešeném území Lokte:
 67,8 % výměra lesních pozemků
 2,5 % podíl vodních ploch
 19,5% zemědělských ploch
VYHLÁŠENÉ (REGISTROVANÉ) PŘÍRODNÍ HODNOTY:
CHKO Slavkovský les - Chráněná krajinná oblast (zákon č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny,
§25). Dokumenty CHKO:
 Výnos MK ČSR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Slavkovský les" ze dne 3.5.1974,
č.j.7657/74
 Statut chráněné krajinné oblasti "Slavkovský les" vydaný západočeským KNV dne 3.5.1974
č.j. 7657/74-VI/2
 studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les (Mgr. L. Klouda, 2011)
Přírodní památka Moučné pytle (zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §36, §37)
vyhlášena 1997. Přírodní památka má 50m široké ochranné pásmo.
Ochranné pásmo národní přírodní památky Jan Svatoš - (zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, §36, §37), vyhlášeno 1933. 50m široké ochranné pásmo zasahuje do řešeného území.
Významné krajinné prvky registrované: 0
Významné krajinné prvky ze zákona: Les, vodní toky a plochy, údolní nivy.
Památné stromy: 1
Podle evidence památných stromů Agentury pro ochrany ČR: (zákon č.114/1992 Sb. §46, o ochraně
přírody a krajiny). Pokud orgán ochrany přírody nevyhlásí jinak, má každý památný strom základní
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce
130 cm nad zemí.
kód

102278

typ

skupina stromů – 2 stromy

název

Břečťany v Lokti

druh

Hedera helix

Území NATURA 2000:
V řešeném území vyskytuje dle AOPK :

EVL 2768 Nadlesí
EVL 2760 Kaňon Ohře
Územní systém ekologické stability (ÚSES): viz kap. 2.
OSTATNÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY :
Hodnotné aleje, městské parky a prostranství s veřejnou zelení:
 zeleň svahů hradu Loket a svahů historického města
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 zeleň městských teras
Vybrány zpracovatelem na základě doplňkových P + R
Hodnotná zeleň ve vztahu k historickému městu
 plochy lesů v OKMPR s vyhlídkami a pěšími cestami a mobiliářem
 vysoká doprovodná zeleň v nivě Ohře
Vybrány zpracovatelem na základě doplňkových P + R
Nejhodnotnější bonity půd 1. a 2. třídy
ÚPN neatakuje nově nejvyšší bonitní půdy

3.3 POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Loket:
 Do nezastavěného území umísťuje pouze ty stavby a zařízení, které povoluje §18 zákona č.
183/2006 Sb. odst. 5. a ještě jejich vymezení v podmínkách využití ploch omezuje – viz kap.
6.1.C Návrhu ÚP
 Navrženými podmínkami uspořádání a využívání území snižuje riziko stavebních zásahů do
nezastavěného území, dále vzniku ekologických a přírodních katastrof.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
ÚP Loket byl zpracován a projednán v souladu s § 43 a následujícími zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), §
11 a následujícími vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 a
následujícími vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů. Podkladem pro zpracování ÚP byly, mimo jiné, také Územně analytické podklady a doplňující
průzkumy a rozbory (§ 11 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Město Loket nemá pro své území zpracovanou
žádnou územní studii. O pořízení ÚP rozhodlo v souladu s § 44 stavebního zákona zastupitelstvo města
Loket. Projednání územního plánu probíhalo v souladu s § 47 a následujícími stavebního zákona, byl
dodržen způsob oznamování jednání (předepsaným osobám jednotlivě, všem ostatním veřejnou vyhláškou)
i lhůty pro oznamování jednotlivých fází pořizování. Připomínky ze stanovisek dotčených orgánů, které byly
uplatněny po veřejném projednání návrhu ÚP, byly na základě vyhodnocení projednání pořizovatelem do
návrhu ÚP zapracovány.
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
5.1 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Pozn: „zvl. předpis“ (pozn. 4 pod čarou v SZ: 254/2001 vodní zákon; 114/1992 o ochraně přírody a krajiny;
86/2002 o ochraně ovzduší, 334/1992 o ochraně ZPF a 20/1987 o ochraně památek
Návrh ÚP Loket neumožňuje novou zástavbu v aktivní zóně Q100, poblíž vodotečí výstavbu podmiňuje (bez
staveb nebo odstranění rizika), zohledňuje v regulativech prostorového uspořádání CHKO, MPR a OKMPR
prakticky vylučuje ze zastavitelných ploch kvalitnější půdy (výjimkou vybrané a odůvodněné plochy
převzaté z původní koncepce), počítá s OP lesa.
Krizový plán obce s rozšířenou působností je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn
krizových opatření a postupů k řešení krizových situací na správním územní obce s rozšířenou působností.
Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány
krizového řízení a další dotčené subjekty.
Na území Karlovarského kraje jsou zpracovány krizové plány pro všech sedm obcí s rozšířenou působností
(Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov, Kraslice, Karlovy Vary, Ostrov).

Krizový plán ORP Sokolov
Mapa rizik ORP Sokolov

POŽADAVKY CIVILNÍ OBRANY K ÚZEMNÍMU PLÁNU
Tato část byla vypracována s použitím materiálu: Rozpracování úkolů krizového plánu Karlovarského kraje
na podmínky ORP Sokolov.
Obsah části je v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb., konkrétně jejího § 20Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce, který uvádí:
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Analýza vzniku mimořádných událostí na území ORP Sokolov
Za krizová rizika jsou považovány ty mimořádné události, u nichž je předpoklad vzniku krizové situace a
jejichž výskyt je relevantní (pravděpodobný) na území v působnosti města.
Výčet a hodnocení možných krizových rizik pro územní působnost Sokolov vychází ze seznamu typů
krizových situací, který byl schválen Bezpečnostní radou státu usnesením č. 295/2002. V rámci analytického
procesu, jehož výsledkem je identifikace relevantních krizových rizik na území v působnosti Sokolova, jsou
brány v úvahu informace o stávajících ochranných pásmech, ohrožujících vodních tocích, jaderných
zařízeních, provozech nebezpečných chemických látek a prostředků apod.
Možná (pravděpodobná) krizová rizika byla identifikována na základě níže uvedených podkladových
materiálů:
a) Plánu krizových opatření a postupů k řešení krizových situací na území Karlovarského kraje
(krizový plán kraje),,
b) Havarijního plánu Karlovarského kraje,
c) Analýzy vzniku mimořádných událostí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností
– Sokolov.
Z globálního pohledu je možné konstatovat, že území města patří mezi území se středním rizikem vzniku
mimořádné události.

Analýza ohrožených obcí na území ORP Sokolov
Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení

Zóny HP, ochranná pásma chovu

Loket
Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo
Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo
Zóna HP ÚV Březová – Chlor

Oblasti ohrožené přirozenou a zvláštní
povodní, přívalová povodeň

Přirozená povodeň
Q100 Ohře
Přirozená povodeň Q100 Stoka
Přirozená povodeň Q100 Teplá
Přívalové srážky – kritický bod – 8 míst
Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Rizika, pro která se
zpracovávají
opatření
v Krizovém plánu
ORP
Dlouhodobé sucho,
extrémní vítr,
narušení dodávek elektrické
energie

Orgány krizového řízení mají pro svou činnost k dispozici zdroje informací o rizicích na území ORP
zpracovaných do podoby následujících mapových podkladů:
 Mapa ORP Sokolov s uvedením rizik
 Povodňový plán ORP Sokolov

o Chráněný přístup na digitalizovaný povodňový plán ORP Sokolov – dostupné z: http://webmap.krkarlovarsky.cz/dpp/pub_4104/
o Lokální verze digitálního plánu ORP Sokolov – uložena na KOPIS Karlovarského kraje
 Plán ochrany území pod vodními díly před zvláštní povodní
o Chráněný přístup na digitalizovaný plán ochrany území – dostupné z: http://webmap.krkarlovarsky.cz/pou/
o Lokální verze digitálního plánu – uložena na KOPIS Karlovarského kraje
 Aplikace IZS Operátor na KOPISu s možností přístupu do plánovaných opatření pro vybraná rizika.
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Řešení dalších požadovaných oblastí
a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
Plánovaná činnost subjektů podílejících se na řešení krizové situace je řešena v kartě opatření
OP01.1 Povodeň.a v kartě opatření OP03.1 Přívalová povodeň.
Pro zvláštní povodeň: V řešeném území se předpokládá možnost průchodu průlomové vlny vzniklé
zvláštní povodní. Záplavové území je vyjádřeno v grafické části.
Povodňový plán ORP Sokolov
K řešení krizové situace lze využít zejména grafickou část Povodňového
plánu.
 http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4104/
Plány ochrany území pod vodními díly
Informační portál Karlovarského kraje:
 http://webmap.kr-karlovarsky.cz/pou/
b)

zón havarijního plánování,
V řešeném území se nenachází zóna havarijního plánování .

c)

ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Pro dočasné ukrytí obyvatel bude řešeno
improvizovaným způsobem, mohou být využity sklepní prostory některých objektů, vše dle plánu
ukrytí města Loket.

d)

evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
V případě nebezpečí je potřebné zajistit evakuaci obyvatelstva. Místem pro shromáždění
obyvatelstva je předprostor MÚ Loket.
V rámci města je počítáno s částečnou evakuací osob (vyvedení z ohroženého prostoru) před účinky
zátopy nebo při úniku nebezpečné látky mimo ohrožená místa. Ubytování evakuovaných osob je
řešeno v rámci města s využitím ubytovacích zařízení: 4 hotely 8 penzionů, ZŠ, Střední škola, do
rodin. Pro evakuované osoby je městem možno zabezpečit nouzové stravování v hotelových
zařízeních a případně i s využitím školní jídelny.

e)

skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
Skladování tohoto materiálu je v rámci Karlovarského kraje zajištěno centrálně v Karlových Varech.
Ve městě je plánováno vytvoření výdejních středisek, a to ve Střední škole, ZŠ a v mateřské školce.

f)

vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současné ZÚ a zastavitelná území obce,
Na území města se nenachází sklady nebezpečných látek.

g)

záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
Budou prováděny na shromažďovacích místech obyvatelstva, tedy před MÚ Loket.

h)

ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
V území se žádné nebezpečné látky neshromažďují.

i)

nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování vodou je na území Lokte předpokládáno takto (pramen PRVKKK):
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně
15l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Nebanice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno
balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů
územně příslušného hygienika.
Nouzové zásobování el. energií je na území Lokte předpokládáno takto (pramen krizový plán ORP
Sokolov):
Plánovaná činnost subjektů podílejících se na řešení krizové situace je řešena v kartě
opatření OP06.1 Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu.
Závěr:
Návrh ÚP počítá s krizovými plány, nezasahuje dalšími zastavitelnými plochami do záplavových území
všeho druhu.
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POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY K ÚZEMNÍMU PLÁNU
1) Zdroje požární vody
Dostatečné množství vnějších zdrojů požární vody při dodržení podmínek zabezpečení zdrojů vody
k hašení požárů jsou vymezeny Požárním plánem obce vydaným OZV Města Loket.
Z něj uvádíme:
Klíčovým parametrem jsou zdroje vody pro hašení požáru:
- požární hydranty na odbočkách veřejného vodovodu
- místní rybníček v Nadlesí
2) přístupové komunikace
Dostatečné šířkové parametry a průjezdnost požárních vozidel bude zajištěno dle ČSN 730802 a
ČSN 730804

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY
Uvedeny a znázorněny též v koordinačním výkrese
1) vymezené území elektronického komunikačního zařízení MO – je nutno respektovat podle
§175 odst. 1 stavebního zákona
2) vymezení území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení MO - je nutno
respektovat dle podle §37 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a podle §175 odst. 1 stavebního zákona. V tomto území
lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
MO:
- větrné elektrárny, výškové stavby, venkovní vedení VVN a VN, základové stanice
mobilních operátorů
ZÁJMY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
LÁZEŇSKÝ ZÁKON - ochranné pásmo II. stupně II B lázeňského místa Karlovy Vary - návrh ÚP je v souladu se
zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon),
v platném znění.

5.2 SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Při projednání návrhu zadání podle § 47 stavebního zákona uplatnily dotčené orgány ve svých stanoviscích
požadavky na obsah návrhu ÚP Loket. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh
zadání - doplnil do něj požadavky dotčených orgánů. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního
prostředí, ve svém stanovisku zn. 4224/ZZ/17 ze dne 11.12.2017 jako příslušný orgán z hlediska posuzování
vlivů na životní prostředí, požadoval zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu Loket na životní
prostředí. Z uvedeného důvodu bylo současně s návrhem ÚP Loket pro společné jednání toto Vyhodnocení
zpracováno.
Po projednání návrhu ÚP Loket a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Loket na životní prostředí ve
společném jednání podle § 50 stavebního zákona uplatnily ve stanovené lhůtě svá stanoviska dotčené
orgány:
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DOTČENÝ ORGÁN

ČÍSLO JEDNACÍ
ZE DNE

DATUM
DORUČENÍ

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní
odbor Sokolov

HSKV-2737-2/2018-SO
19.06.2017

26.09.2018

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského

SBS/29450/2018/OBÚ-08
15.10.2018

16.10.2018

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství

4388/ZZ/18
25.10.2018

26.10.2018

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem,
Odbor ochrany územních zájmů

104551/2018-1150-OÚZ-LIT
15.11.2018

15.11.2018

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství

2478/DS/18
22.11.2018

27.11.2018

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

SPU 549920/2018
06.12.2018

06.12.2018

Ministerstvo kultury ČR

MK 79407/2018 OPP
05.12.2018

06.12.2018

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a
zřídel

MZDR 39666/2018-2/OIS-ČIL-L
06.12.2018

10.12.2018

Ministerstvo dopravy

622/2018-910-UPR/2
12.12.2018

12.12.2018

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí

MUSO/90281/2018/OŽP/JIRY
12.12.2018

12.12.2018

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální
pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

SR/0443/SL/2017-5
12.12.2018

13.12.2018

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem KHSKV 10789/2018/HOK/Nov
v Karlových Varech
14.12.2018

17.12.2018

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 51 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil
výsledky společného jednání včetně stanovisek dotčených orgánů, ve kterých byly uplatněny připomínky
k návrhu:
1. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
a. Posuzování vlivů na životní prostředí
Stanovisko podle § 10g a v souladu s § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen
„stanovisko SEA“) bude vydáno v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona, tzn. až pořizovatel
příslušnému úřadu zašle podklady pro vydání stanoviska SEA (stanoviska a připomínky podle odst. 2
až 4 § 50 stavebního zákona).
Vyhodnocení:
Souhlasné stanovisko SEA bylo vydáno dne 05.06.2019 pod č. j. KK/2795/ZZ/19.
b. Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství
V souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“) a
vzhledem k výše uvedenému uplatňujeme stanovisko k územně plánovací dokumentaci a
souhlasíme s dotčením těchto lesních pozemků za předpokladu, že budou dodržena příslušná
ustanovení zákona o lesích o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich dotčení bude
projednáno a schváleno všemi vlastníky předmětných lesních pozemků.
Vyhodnocení:
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Doložení souhlasů vlastníků lesních pozemků s jejich dotčením i dodržení zákona o lesích bude
prověřováno až ve správním řízení o umístění a povolení stavby, nebo změně využití území, kdy
bude upřesněno, které pozemky budou dotčeny a v jakém rozsahu.
c. Ochrana zemědělského půdního fondu
c.1 Lokalita č. L07 - je zde navrhován zábor 0,4510 ha zemědělské půdy pro funkci plocha bydlení
zařazené do II. třídy ochrany. Nad rámec původní dokumentace je návrh 0,2725 ha. Dle § 4
odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze
v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Krajský úřad s vymezením lokality nesouhlasí. Lokalita není navržena v souladu se zásadami
plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. V návrhu ÚP Loket není
uvedeno odůvodnění, které by pro prokazovalo nezbytnost vymezení lokality (§4 odst. 2 zákona
o ochraně ZPF) a veřejný zájem vymezení lokality (§4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF).
Vyhodnocení:
Projektant doplnil odůvodnění záboru ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF. Orgán
ochrany ZPF následně ve svém stanovisku, které je součástí stanoviska Krajského úřadu
Karlovarského kraje, odboru životního prostředí, č. j. KK/5900/ZZ/20 29.01.2021, k veřejnému
projednání návrhu, vyslovil s vymezením lokality Z 07 (v návrhu pro společné jednání označena
jako L 07) souhlas.
c.2 Lokalita č. L19 - je zde navrhován zábor 0,5338 ha zemědělské půdy pro funkci bydlení zařazené
do V. třídy ochrany. Plocha je částečně převzata z původní dokumentace. Jedná se o pozemky
pro dva rodinné domy. Krajský úřad s vymezením lokality nesouhlasí. V návrhu ÚP Loket není
uvedeno takové odůvodnění, které by prokazovalo nezbytnost záboru ve smyslu § 4 odst. 2
zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení:
Projektant doplnil odůvodnění záboru ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF a orgán
ochrany ZPF následně vyslovil s vymezením lokality Z 19 (v návrhu pro společné jednání
označena jako L 19) souhlas.
c.3 Lokalita č. K01 - je zde navrhován zábor 1,3914 ha zemědělské půdy pro funkci plocha rekreace
na přírodních plochách zařazené do III. a IV. třídy ochrany. Plocha je vymezena nad rámec
původní dokumentace. Jedná se o plochu pro rekreaci na přírodních plochách navazující na
zastavitelné plochy sportu, na těchto plochách bude situována např. altán, vodní plocha, herní
prvky atd. Krajský úřad s vymezením lokality nesouhlasí. V návrhu ÚP Loket není uvedeno
takové odůvodnění, které by prokazovalo nezbytnost vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2
zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení:
Projektant doplnil odůvodnění záboru ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF a orgán
ochrany ZPF následně vyslovil s vymezením lokality K 01 souhlas.
c.4 Lokalita č. D02 - je zde navrhován zábor 0,3864 ha zemědělské půdy pro funkci plocha smíšená
obytná a plocha soukromé zeleně. Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze zemědělskou půdu
I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
veřejným zájmem ochrany ZPF. Krajský úřad s vymezením lokality nesouhlasí. Lokalita není
navržena v souladu se zásadami plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o ochraně
ZPF. V návrhu ÚP Loket není uvedeno odůvodnění, které by pro prokazovalo nezbytnost
vymezení lokality (§4 odst. 2 zákona o ochraně ZPF) a veřejný zájem vymezení lokality (§4 odst.
3 zákona o ochraně ZPF).
Vyhodnocení:
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Projektant doplnil odůvodnění záboru ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF a orgán
ochrany ZPF následně vyslovil s vymezením lokality Z 62 (v návrhu pro společné jednání
označena jako D 02) souhlas.
c.5 Lokalita č. N01 - je zde navrhován zábor 0,3362 ha zemědělské půdy pro funkci plocha
občanského vybavení zařazené do II. a IV. třídy ochrany. Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF
lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Krajský úřad s vymezením lokality
nesouhlasí. V návrhu ÚP Loket není uvedeno odůvodnění, které by pro prokazovalo nezbytnost
vymezení lokality ve smyslu §4 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení:
Lokalita č. N01 (pozemek parc. č. 90, k. ú. Nadlesí) není součástí ZPF. V evidenci katastru
nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha se způsobem využití „sportoviště a rekreační
plocha“. V tabulce vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL na straně 3 Přílohy č. 1 odůvodnění návrhu
ÚP Loket bude lokalita č. N01 vypuštěna.
c.6 Lokalita č. N03 - je zde navrhován zábor 0,1672 ha zemědělské půdy pro funkci plocha smíšená
obytná zařazené do II. třídy ochrany. Plocha je částečně převzata z původní dokumentace. Nad
rámec původní dokumentace je zábor 0,0259 ha. Dle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Krajský úřad s vymezením lokality
nesouhlasí. Lokalita není navržena v souladu se zásadami plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4
odst. 1 zákona o ochraně ZPF. V návrhu ÚP Loket není uvedeno odůvodnění, které by pro
prokazovalo nezbytnost vymezení lokality (§4 odst. 2 zákona o ochraně ZPF) a veřejný zájem
vymezení lokality (§4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF).
Vyhodnocení:
Lokalita č. N03 byla z návrhu ÚP Loket vypuštěna.
2. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:


vymezené území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které je nutno
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu - týká se pouze k.ú. Loket. V zájmovém území lze vydat územní rozhodnutí a povolit
veškerou nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.



vymezené území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, které
je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - týká se pouze k.ú. Nadlesí. V tomto území
lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
 větrných elektráren
 výškových staveb
 venkovního vedení VVN a VN
 základnových stanic mobilních operátorů
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany
a do grafické části - koordinačního výkresu.
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Vyhodnocení:
Uvedené limity využití území byly do návrhu ÚP Loket doplněny.
3. Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče
a) Územní rezerva R1 – využití smíšené obytné – v centrech měst (SC)
Plocha se nachází na území MPR. Je vymezená ze severozápadu ulicí Kostelní, ze severovýchodu
spojnicí mezi ulicemi Pivovarskou a Kostelní, z jihovýchodu ulicí Pivovarskou a z jihozápadu plochou
zeleně. S rezervou zástavby pro využití SC, tak jak je navržena, Ministerstvo kultury nesouhlasí a
požaduje zachovat využití území dle platného územního plánu, tj. zeleň (sídelní specifická).
Vyhodnocení:
Územní rezerva byla z návrhu ÚP Loket vypuštěna a je zachováno využití „ZV-zeleň - na
veřejných prostranstvích“.
b) Plocha P3 – parkování za Tyršovým náměstím
Plocha se nachází na území MPR. Se záměrem zajištění parkování v centru za Tyršovým náměstím
lze souhlasit pouze za předpokladu, že se nejedná o konečný stav využití území a předkládaným
řešením nebude do budoucna znemožněna případná rehabilitace posuzovaného území ve smyslu
obnovy původní zástavby. Tuto podmínku Ministerstvo kulturu požaduje zapracovat do výroku ÚP.
Z případného řešení Ministerstvo kultury požaduje obecně vyloučit řešit zajištění parkovacích míst
na území MPR Loket formou výstavby podzemních garáží.
Vyhodnocení:
Plocha P3 byla zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití „SC-smíšené obytné - v centrech
měst“. Do podmínek využití všech ploch na kartě MPR a OK MPR je doplněna podmínka: „Na území
MPR je vyloučena výstavba podzemních garáží“.
Navrženými úpravami návrhu ÚP Loket jsou požadavky Ministerstva kultury splněny.
4. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel
a) Většina řešeného území se nachází v ochranném pásmu II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Karlovy Vary (dále jen „OP PLZ“). Tato skutečnost je uvedena v kapitole 13.5.1
textové části odůvodnění v odstavci s označením CHOPAV, s níž však OP PLZ přímo nesouvisí.
Ministerstvo požaduje vyčlenit OP PLZ v samostatném odstavci jako limit využití stanovený
lázeňským zákonem, nikoliv zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), který je zde uveden. Zároveň
požaduje uvést lázeňský zákon také v kapitole 5.1 textové části odůvodnění, jako jeden ze zvláštních
právních předpisů, jehož požadavky je nutno v řešeném území splňovat.
Vyhodnocení:
Ochranné pásmo II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary bylo
uvedeno v samostatném odstavci s odkazem na zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), v platném znění (dále jen „lázeňský
zákon“). Zároveň je lázeňský zákon také uveden v kapitole 5.1 textové části odůvodnění jako jeden
ze zvláštních právních předpisů.
b) V textové části návrhu v kapitole 6.1.C na str. 27 se v obecných podmínkách pro plochy s rozdílným
způsobem využití stanovují podrobné limitující podmínky pro využití ploch v území s rizikem
potenciálního znečištění vodního zdroje pro stavby a činnosti podmínečně přípustné. Protože jejich
předmětem jsou převážně studny, vrty pro tepelná čerpadla, hlubinné zakládání staveb, průzkumné
geologické a hydrogeologické vrty apod., které jsou na území OP PLZ v kompetenci Ministerstva,
požaduje Ministerstvo podrobný popis technického řešení zabezpečení uvedených staveb a činností
z textu územního plánu vypustit a nahradit je odkazem na zvláštní právní předpisy, mezi nimiž bude
uveden i lázeňský zákon.
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Vyhodnocení:
Podrobný popis technického řešení zabezpečení staveb a činností byl vypuštěn a byl doplněn
odkaz na lázeňský zákon a zvláštní právní předpisy.
5. Ministerstvo dopravy ČR, Odbor infrastruktury a územního plánu
V grafické části návrhu územního plánu Loket požadujeme ochranná pásma letiště Karlovy Vary uvést
do souladu s ochrannými pásmy vyhlášenými Úřadem pro civilní letectví dne 7. 10. 2016 pod č. j. 891416-701.
Vyhodnocení
Ochranná pásma letiště Karlovy Vary jsou uvedena do souladu s výše uvedeným dokumentem
Úřadu pro civilní letectví.
6. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí - vyjádření z hlediska vodoprávního
a) Podklady pro územní plánování jsou v souladu s ustanovením § 23 vodního zákona Plán dílčího
povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDPO) a Plán pro zvládání povodňových rizik v
povodí Labe (PpZPR).
Vyhodnocení:
Výše uvedené podklady byly doplněny do textové části ÚP Loket a upravený návrh ÚP Loket je
s nimi v souladu.
b) K části 4.2.2 - Odvodnění - Kanalizace: V části Dvory je odkanalizování třeba řešit systémově (veřejná
kanalizace, popř. 1 ČOV pro více objektů), nikoliv dále zvyšovat počet individuálních ČOV. Způsob
odkanalizování uvedený v návrhu ÚP není v souladu s opatřením k dosažení cílů (OHL_207008),
které je součástí PDPO.
Vyhodnocení:
Odkanalizování místní části Dvory bylo v upraveném návrhu uvedeno do souladu s Plánem
dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, konkrétně s opatřením OHL207008 Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů - je navržena splašková
kanalizace s výtlačným potrubím se zaústěním do navrhované čistírny odpadních vod v místní části
Nadlesí.
c) K části 4.2.6 - Alternativní zdroje - Obnova malé vodní elektrárny v ul. Revoluční: Součástí PDPO je
také opatření pro ochranu stávajících biotopů a migrační prostupnosti vodních toků..., v rámci
respektování tohoto opatření nebudou povolována nová nakládání s vodami za účelem využívání
energetického potenciálu derivačním způsobem (v případě odvádění a následného vypouštění vody
v úseku delším než 100 m vodního toku).
Vyhodnocení:
Záměr malé vodní elektrárny byl z návrhu ÚP Loket vypuštěn.
7. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les
a) Ke kapitole 2.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE MĚSTA; A. CELKOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE; 3.
Koncepce dopravy - Místní komunikace a účelové cesty
 rozšíření vybraných úseků místních komunikací,
 vyznačení a příp. obnova vybraných linií cest, které fungují a nejsou vymezeny katastrálně
(vybrané lesní cesty, součásti vycházkových a vyhlídkových okruhů).
Agentura nesouhlasí s návrhem územního plánu ve věci navržené sítě ploch dopravní infrastruktury
v území mimo zastavěné a zastavitelné území. Agentura požaduje v tomto ohledu zpřesnění ploch
dopravní infrastruktury a vyjmutí takových ploch dopravní infrastruktury, které v současnosti
neexistují, není požadavek na jejich nové vymezení (absentují v koncepci dopravní infrastruktury
jako stav nebo nový návrh silnic, místních komunikací, nebo účelových komunikací) a které jsou v
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kolizi s prvky systému ÚSES, II. zónou CHKO, přírodními biotopy a cennými krajinnými strukturami
(remízy, významné skupiny dřevin apod.)
Vyhodnocení:
Připomínka se netýká rozšíření vybraných úseků místních komunikací, protože rozšíření je
navrženo pouze v zastavěném území.
Návrh sítě ploch dopravní infrastruktury v území mimo zastavěné a zastavitelné území byl
upraven podle požadavků Agentury. Po veřejném projednání návrhu uplatnila Agentura
připomínku, že provedená úprava je stále nedostačující. Po konzultaci připomínky pořizovatele
s Agenturou byl požadavek Agentury upřesněn a projektant upravil návrh v souladu s požadavkem
Agentury - viz vyhodnocení stanoviska Agentury po veřejném projednání.
b) Ke kapitole 3.1.2 SPECIFICKÉ ZÁSADY PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SÍDLA
b.1 Loket – historické město v rozsahu MPR:
o zajistit dostupnost a průchodnost vycházkových okruhů v okolí města s cílenými vyhlídkovými
pozicemi a budoucími novými pohledy na město (rezervy pro rozhledny),
o zachovat do budoucna regulační podmínky pro MPR, forma zapracování do ÚP neurčena,
o doplnit regulativy všech ploch v optickém kontaktu s MPR (OK MPR).
Agentura souhlasí s návrhem rozšíření vycházkových okruhů pro pěší na vyhlídkové pozice a
umístění nových pohledů na město (v nezastavěném území) pokud budou splněny podmínky
ochrany přírodních lokalit na jejich zachování (v rámci CHKO se jedná o P1 a P2 a plochu k
prověření územní studií US 7 s plochou rezervy pro rozhlednu) a konečné trasy a jejich
provedení budou vycházet ze schválené územní studie.
Vyhodnocení:
U vyhlídkových okruhů východ a sever, které leží na území CHKO, jsou podmínky splněny je stanoveno zpracování územní studie s označením ÚS 7 a v cílech studie je uvedeno, že studie
bude zpracována v souladu s ochranou přírody a krajiny. Uvedené významné pohledy - P1 a P2,
jsou stávající výhledy, které ÚP Loket pouze fixuje jako významné pohledy.
b.2 Loket – ostatní části města:
o zajistit větší rozmanitost ubytovacích kapacit (autokemp)
Agentura nesouhlasí s umisťováním autokempu na území CHKO Slavkovský les v plochách ÚP
k tomu určených.
Vyhodnocení:
Podmínka je respektována - pro území CHKO je vyloučena možnost umístění autokempů.
b.3 Izolované stavby v krajině
o nepodporovat přímý plošný rozvoj stavebních ploch rozptýlené rekreační zástavby ani
zástavby pro trvalé bydlení,
o za výjimku lze považovat: návrh možných lokalizací rozhleden, nestavební doplnění rekr.
střediska v údolí Supího potoka a obnova objektu OV ve Slavkovském lese.
Agentura požaduje upravit text na: „Nepodporovat rozvoj stavebních ploch rozptýlené
rekreační zástavby ani zástavby pro trvalé bydlení“.
Agentura k lokacím územní rezervy (označena jako plocha rezervy pro rozhlednu v ploše US 7)
uvádí, že lokalizace územních rezerv pro rozhledny je zvolena ve třech pozicích z čehož pouze
pozice v ploše US 7 je v CHKO. Maximální zvolená plocha 200 m2 záboru pro rozhlednu
považuje Agentura za nadměrnou. Takové hmotové provedení stavby, vyžadující zábor 200 m 2
pro umístění rozhledny, dle názoru Agentury, přesahuje možnosti území a mělo by zásadní vliv
na ochranu krajinného rázu sídla Lokte. Požadujeme revidovat regulativ velikosti záboru.
K obnově objektu OV ve Slavkovském lese Agentura uvádí, že plocha (U 01) se nachází ve II.
zóně CHKO Slavkovský les. Požadujeme doplnit účel zařazení plochy do OV, přesto, že je
přebírána z původní koncepce.
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Vyhodnocení:
Text návrhu ÚP Loket byl upraven podle požadavku Agentury.
Rozsah záboru pro rozhlednu v ploše ÚS 7 byl po veřejném projednání konzultován
s Agenturou a bylo dosaženo dohody - viz vyhodnocení stanoviska Agentury po veřejném
projednání.
Na zařazení plochy U1 do OV nebyl uplatněn žádný požadavek, stejně jako nebyl uplatněn
žádný požadavek na umístění konkrétní stavby v této ploše. Projektant vycházel z platného
Územního plánu města Loket, který byl s Agenturou projednán. Nelze tedy doplnit účel
zařazení uvedené plochy do plochy s rozdílným způsobem využití OV-OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA.
c) Ke kapitole 4.1.2 SILNIČNÍ DOPRAVA
 nová přemostění pro dopravní obsluhu - M01 – nové přemostění Ohře u areálu České pošty
(Svatošské skály), dostatečné šířkové parametry a průjezdnost požárních vozidel bude zajištěno dle
ČSN 730802 a ČSN 730804.
Agentura požaduje uvést konkrétní parametry pro nový prvek dopravní infrastruktury M01 přemostění v lokalitě u areálu České pošty (Svatošské skály).
Vyhodnocení:
Navržené přemostění nebude umožňovat přejezd požárních vozidel, jak je nyní uvedeno v návrhu
ÚP Loket, pouze mimořádně přejezd sanitky o hmotnosti do 3,5 t. V tomto smyslu byl upraven text
návrhu ÚP Loket. Konkrétní parametry přemostění nelze v územním plánu uvádět, protože jde
o podrobnost, kterou nemůže územní plán podle § 43 odst. 3 stavebního zákona obsahovat.
d) Ke kapitole 4.2.6 ALTERNATIVNÍ ZDROJE
 ÚP navrhuje obnovu malé vodní elektrárny v ul. Revoluční
Agentura uvádí, že vymezení funkční plochy TI pod označením L 31 pro obnovu MVE je závislá na
dalších nárocích na své okolí. MVE může být realizována pouze za předpokladu vzdouvání a
akumulace vody ve vodním toku Stoka a ovlivňování jejího přirozeného průtoku. Změna funkce
plochy generuje další nároky na své okolí. V toku Stoka je potvrzen výskyt ichtyocenózy a mimo jiné
se zde vyskytuje i vranka obecná (Cottus gobio) což je druh zvláště chráněný zákonem zařazeným
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do kategorie „ohrožený druh“.
Na základě potvrzeného výskytu zvláště chráněného druhu vranky obecné je nemožné realizovat
záměry a zásahy v toku Stoka bez platného rozhodnutí o výjimce ze zákazů definovaných § 56
zákona. Agentura požaduje doplnění specifických podmínek podmiňujících realizaci MVE.


ÚP navrhuje podporu tepelných čerpadel a slunečních kolektorů jen za plnění podmínek pro plochy
s rozdílným způsobem využití (viz kap. 6)
Sluneční kolektory (fotovoltaické kolektory) umisťovat pouze na stavby. V lokalitě MPR nebo jeho
vizuálním ochranném pásmu je naopak na stavby a střešní konstrukce neumisťovat.

Vyhodnocení:
Návrh na obnovu malé vodní elektrárny v Revoluční ulici byl z návrhu ÚP Loket vypuštěn.
Byla doplněna podmínka prostorového uspořádání pro území CHKO: umisťování fotovoltaických
kolektorů pouze na stavby.
e) Ke kapitole 4.3.1 VEŘEJNÉ VYBAVENÍ N 01 (OS) občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Nadlesí
Agentura požaduje pro plochu N 01 uplatnit takové regulativy, které zajistí soulad potenciálních
staveb s charakterem venkovského sídla Nadlesí. Uplatnit regulativ na plochu pro sportovní a
tělovýchovná zařízení bez nadzemních staveb, nebo stanovit specifické regulativy pro účelovou
zástavbu plochy N 01 v Nadlesí následovně: vyloučit vybočující stavby nad měřítko obytných
objektů na území sídla. Při realizaci nové výstavby dbát základních architektonických pravidel a
forem venkovské zástavby – sedlová střecha, obdélný půdorys, orientace, podlažnost. Vyloučit
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v přípustném využití možnost autocampů. Vyloučit z podmínečně přípustných využití ubytování s
kapacitou do 40 lůžek u staveb pro soutěžní utkání.
Vyhodnocení:
Na kartu CHKO byla do podmínek prostorového uspořádání doplněna podmínka: vyloučeny stavby
vybočující nad měřítko obytných objektů na území sídla v dané lokalitě.
Na kartu CHKO do podmínek prostorového uspořádání byly doplněny podmínky v rozsahu, který
připouští územní plán (§ 43 odst. 3 stavebního zákona), tj. výška (podlažnost) a podmínka: Stavby
budou přizpůsobeny charakteru okolní zástavby. Nelze uplatnit regulativ „sedlová střecha“ nebo
„orientace“.
Jak je uvedeno v bodu b.2, na území CHKO je vyloučeno umístění autokempů, a z podmíněně
přípustného využití byl vypuštěn text: ubytování s kapacitou do 40 lůžek u staveb pro soutěžní utkání.
f)

Ke kapitole 5.2.2 LOKÁLNÍ ÚSES
Agentura uvádí, že v příslušné kapitole textu návrhu absentuje konkrétní seznam vymezeného
lokálního systému ÚSES, který by splňoval požadavky zadání viz: V případě převzetí prvků ÚSES navržených lokálních biocenter, vymezených v platném Územním plánu města Loket, nebo při
vymezení nových lokálních biocenter, prověřit stanovení návrhu opatření pro tato biocentra na
základě individuálního posouzení jednotlivých prvků, nikoliv uplatňovat obecné zásady ve smyslu
„postupně vyloučit smrk a introdukované dřeviny“ nebo „preferovat jedli a listnáče“, a to v souladu s
trvale udržitelným a přírodě blízkým hospodařením v lesích. Text odůvodnění ÚP, které obsahuje
snímek kapitoly systému ÚSES ze současně platného územního plánu, není závazný. Požadujeme
konkretizaci prvků ÚSES v příslušné kapitole návrhu textu ÚP včetně aktualizace rámcových
opatření k zachování a zlepšování stavu jednotlivých prvků (vhodného managementu).
Vyhodnocení:
Do návrhu ÚP Loket do kapitoly 5.2.2 LOKÁLNÍ ÚSES byly požadavky Agentury, které byly zpřesněny
po veřejném projednání, zapracovány.

g) Ke kapitole: 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ;
C. OBECNÉ PODMÍNKY PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Uvádíme, že v souladu s již naším zaslaným požadavkem k tomuto bodu v rámci stanoviska k návrhu
zadání územního plánu, požadujeme dále vyloučit umisťování takových technických opatření a
staveb v nezastavěném území (dle § 18 odst. 5 zákona), které zlepšují podmínky jeho využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická
a informační centra a stavby které s nimi bezprostředně souvisejí v plochách přírodních (NS),
lesních (NL, které jsou současně vymezeny samostatně v pozměněném rozsahu), v plochách ÚSES
(minimálně v plochách lokálních biocenter), cenných biotopech, lokalitách soustavy NATURA 2000 a
v maloplošně zvláště chráněných územích.
Vyhodnocení:
Do nepřípustného využití na kartě CHKO byla doplněna podmínka pro plochy přírodní (NS - v návrhu
ÚP Loket pro veřejné projednání byla plocha přejmenována na ZP-zeleň přírodního charakteru) a lesní
(NL) na území CHKO: umisťování takových technických opatření a staveb v nezastavěném území (dle § 18
odst. 5 stavebního zákona), které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,
například hygienická zařízení, ekologická a informační centra a stavby které s nimi bezprostředně
souvisejí. Podle názoru pořizovatele není vhodné paušálně vyloučit stavby cyklistických stezek z ploch
přírodních a lesních. Tyto plochy jsou ve správním území města Loket tak rozsáhlé, že ne v každé její
části je umístění cyklostezky nevhodné. Proto je pořizovatel toho názoru, že umístění konkrétních
staveb je nutné posoudit až v územním řízení, kdy je znám návrh na přesné umístění stavby a její
parametry. Požadavek na vyloučení staveb cyklistických stezek z ploch přírodních a lesních již Agentura
při veřejném projedníní nepožadovala, proto má pořizovatel za to, že s vyhodnocením souhlasí.
h) Ke kapitole: 6.2 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, jednotlivé karty ploch s rozdílným využitím
vztahující se k plochám na území CHKO:
ODŮVODNĚNÍ
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h.1 BI bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
Požadujeme uvést mimo maximální výšky v rámci podlažnosti objektů též minimální podlažnost
objektů tak, aby byla vyloučena možnost výstavby přízemních obytných staveb (1+0 = neboli
stavby typu bungalov), jakožto hlavních staveb v rámci zástavby města Lokte, především v ulici
Tovární a v samostatných enklávách, kde je tato plocha (BI) vymezena. Požadujeme dále zahrnout
odpovídající regulativ typu zastřešení minimálně uvedením textu: „dle převažujícího typu
zastřešení současné zástavby“.
Vyhodnocení:
Na území CHKO byla stanovena také minimální výška hlavních staveb a charakter střech
v podrobnosti, který připouští územní plán - „dle převažujícího typu zastřešení současné
zástavby“. Byla také stanovena minimální podlažnost objektů 1+P, která vylučuje stavby typu
bungalov.
h.2 RH plochy hromadné rekreace
Požadujeme vyloučit z přípustného využití na území CHKO autokempy. Pro areál České pošty
uvádíme, že je nutné plochu řešit se samostatnými regulativy pro využití území. Pro tuto plochu
platí rozhodnutí Správy CHKO Slavkovský les ve znění rozhodnutí Ministerstva životního prostředí,
které reguluje činnosti v rámci této plochy. Požadujeme dále stanovit krom maximální výšky i
minimální výšku staveb a charakter střech v podrobnosti, který připouští územní plán –
tj. vycházející ze současné převažující zástavby. Vyloučit u obytných staveb hlavních stavby 1+0 =
neboli stavby typu bungalov). Vyžadovat regulativ minimální výšky 1+P.
Vyhodnocení:
Autokempy jsou z přípustného využití vyloučeny na celém území CHKO. Pro území CHKO (tedy
nejen pro plochu RH) je stanovena také minimální výška staveb 1+P, vylučující stavby typu
bungalov, a charakter střech v podrobnosti, který připouští územní plán (viz bod h.1). U podmínek
pro rekreační areál (dříve České pošty) je uveden odkaz na rozhodnutím MŽP pro správu CHKO
Slavkovský les č.j. 520/25/02 ze dne 19.3.2007, ve kterém jsou stanoveny specifické regulativy pro
rekreační areál, jež je nutné dodržet.
h.3 RN rekreace – na přírodních plochách
Na vymezených plochách v území CHKO zásadně vyloučit přípustné využití - motoristické sporty, z
podmínečně přípustného využití vyloučit i motokros byť by dodržel stanovené podmínky pro
hlukovou zátěž a prašnost.
Vyhodnocení:
Na území CHKO byly vypuštěny z přípustného využití motoristické sporty a z podmíněně
přípustného využití motokros.
h.4 OV občanské vybavení - veřejná infrastruktura
Vyloučit u hlavních staveb podlažnost 1+0 = neboli stavby typu bungalov. Vyžadovat regulativ
minimální výšky 1+P. Stanovit charakter střech.
Vyhodnocení:
Na území CHKO je stanovena minimální podlažnost objektů 1+P (tím jsou vyloučeny stavby
typu bungalov), a jsou stanoveny podmínky „přizpůsobení charakteru okolní zástavby“
a „charakter střech pouze dle převažujícího typu a charakteru zastřešení současné okolní
zástavby“, čímž pořizovatel považuje požadavky Agentury za splněné.
h.5 OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Vyloučit autocampy na území CHKO. Stanovit charakter a typ zástavby a typ zastřešení minimálně
hlavních staveb. Krom maximální výšky stanovit minimální podlažnost hlavních staveb.
Vyhodnocení):
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Autokempy byly z přípustného využití vyloučeny na celém území CHKO. Byly stanoveny
požadované parametry (viz bod h.4).
h.6 ZV zeleň - na veřejných prostranstvích
Požadujeme vyjmout na území CHKO z podmíněně přípustných využití „parkování na terénu ZV
výhradně jen v době sezónních turistických akcí“. Požadujeme vyjmout vedení nových a v reálu
neexistujících cest v rámci systému ÚSES z lokálních biocenter.
Vyhodnocení:
Uvedená funkce byla z podmíněně přípustných využití vypuštěna a byla zařazena do
nepřípustného využití
I další požadavek Agentury - na území CHKO bude zakázáno vedení nových a ve skutečnosti
neexistujících cest přes lokální biocentra, byl doplněn do podmínek prostorového uspořádání na
kartě CHKO.
h.7 SM smíšené obytné – městské
Požadujeme stanovit včetně maximální výšky a podlažnosti i minimální podlažnost objektů na
minimálně 1+ (P, U) případně 2+(P, U).
Vyhodnocení:
Požadavky jsou zapracovány do podmínek prostorového uspořádání na kartě CHKO.
h.8 SV smíšené obytné – venkovské
Požadujeme zásadně vyloučit dvojdomy, trojdomy a řadovou zástavbu. Požadujeme upřesnit
regulativ prostorového uspořádání v dílčí části následovně: „U hlavních objektů povinně sklonité a
souměrné střechy s větším sklonem než 35° podporující charakter (tedy většinu zástavby) v
navazujících částech dané obce, a sice nad min. půdorysem části v rozsahu 60 m2“. Stanovit krom
maximální výšky též minimální podlažnost na úrovni 1+P. Vyloučení přízemních obytných budov
typu bungalov. Dále doplnit základní strukturu zástavby v dotčených sídelních celcích např. dle
stanoviska Agentury k návrhu zadání územního plánu Loket.
Vyhodnocení:
Do nepřípustného využití byly doplněny řadové domy, které v sobě zahrnují také dvojdomy.
Požadavku na stanovení souměrné střechy o sklonu větším než 35° nelze vyhovět, protože se
jedná o podrobnost, kterou nemůže územní plán obsahovat (§ 43 odst. 3 stavebního zákona).
Byla stanovena minimální podlažnost objektů 1+P vylučující stavby typu bungalov.
Do kapitoly 3.1.2 SPECIFICKÉ ZÁSADY PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SÍDLA byla k sídelním celkům
doplněna základní struktura zástavby.
h.9 NZ plochy zemědělské
U regulativů v PODMÍNKÁCH PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ doplnit: „stavby včetně ochranných
pásem nesmějí popřít základní funkci zemědělské plochy. Max. přípustný rozsah staveb 200 m2,
nemožnost jejich sdružování. Vše lze umístit výhradně mimo ÚSES, cenné biotopy, maloplošná
zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, VKP a záplavová území“.
Vyhodnocení:
Do výčtu podmínek byl doplněn text: „cenné biotopy, maloplošná zvláště chráněná území,
evropsky významné lokality“. Ostatní text již je v návrhu ÚP Loket obsažen.
h.10

NL plochy lesní
Doplnit do přípustného využití: trasy a stavby veřejné technické infrastruktury; cyklostezky a
cyklotrasy definované koncepcí dopravy; Vyjmout z přípustného využití: hygienická zařízení,
ekologická a informační centra, městský a sportovní mobiliář.
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Podmíněně přípustné využití: Rozhledny a vyhlídky za podmínek lokalizace pouze na plochách
vymezených v hlavním výkresu a v max. rozsahu do 200 m2 záboru, trasy a stavby veřejné
technické infrastruktury - viz komentář k plochám rezerv rozhleden výše v textu.
Vyhodnocení:
Zúžení možnosti umístění cyklostezek a cyklotras pouze na trasy definované koncepcí
dopravy považuje pořizovatel za příliš přísné. Domníváme se, že zde by bylo vhodnější využít §
18 odst. 5 stavebního zákona, umožňující umístění cyklistických tras (kam patří cyklostezky i
cyklotrasy) v nezastavěném území. Lesní plochy jsou ve správním území města Loket tak
rozsáhlé, že ne v každé její části je umístění cyklostezky nevhodné. Proto je pořizovatel toho
názoru, že umístění konkrétních staveb je nutné posoudit až v územním řízení, kdy je znám
návrh na přesné umístění stavby a její parametry. V takovém případě doplnění dovětku
„definované koncepcí dopravy“ není na místě.
Do nepřípustného využití na kartě CHKO byla zařazena také hygienická zařízení, ekologická
a informační centra. Podle názoru pořizovatele není vhodné vyloučit z přípustného využití
městský a sportovní mobiliář, neboť mezi něj patří např. odpadkové koše, lavičky, stojany na
kola apod., a jejich umístění podél stávajících turistických tras je naopak vhodné. Pořizovatel
proto navrhuje městský a sportovní mobiliář v přípustném využití ponechat. K tomuto
vyhodnocení Agentura při veřejném projednání návrhu neuplatnila připomínky, proto
pořizovatel považuje vyhodnocení požadavků za dohodnuté.
Vyhodnocení podmínek pro rozhledny a vyhlídky již bylo provedeno, jak je uvedeno výše
v textu, a platí i pro plochu NL.
h.11

NS plochy smíšené nezastavěného území – přírodní
Požadujeme vyjmout z přípustného využití „orná půda“.
Požadujeme doplnit do přípustného využití: „umisťovat trasy a stavby veřejné technické
infrastruktury; cyklostezky a cyklotrasy a to pouze definované koncepcí dopravy“; Plošné
umístění záměrů dle § 18 odst. 5 stavebního zákona na přírodních plochách vyloučit.
Požadujeme doplnit podtržená slova do podmíněně přípustného využití: „současně existující
trasy veřejné technické infrastruktury, nevyvolávající zásadní úbytek zeleně a jejich
rekonstrukce, modernizace a zkapacitňování a trasy vycházející z nadřazených UPD.
Požadujeme doplnit podtržená slova do podmínek prostorového uspořádání: „případné stavby
se umísťují mimo ÚSES, MZCHÚ, VKP, EVL, záplavová území a cenné biotopy.“ Požadujeme
vyloučit dovětek „s výjimkou stávajícího oplocení“.
Vyhodnocení:
Pozn: Po společném jednání byly plochy NS přejmenovány na plochy ZP - zeleň přírodního
charakteru se stejnou funkční náplní
Na území CHKO byla z přípustného využití vypuštěna orná půda.
Doplnění tras a staveb veřejné technické infrastruktury do přípustného využití není nutné,
protože tyto stavby jsou obsaženy v podmíněně přípustném využití.
Na území CHKO bylo vyloučeno plošné umístění záměrů staveb, zařízení a jiných opatření
podle § 18 odst. 5 stavebního zákona, vyjma staveb, zařízení a jiných opatření pro ochranu
přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků. Vyloučení plošného umístění uvedených staveb, zařízení a opatření není podle
názoru pořizovatele vhodné; jejich umístění bude posouzeno v každém jednotlivém případě
ve správním řízení podle stavebního zákona. Podle názoru pořizovatele není vhodné paušálně
vyloučit stavby cyklostezek z ploch přírodních. Tyto plochy jsou ve správním území města Loket
tak rozsáhlé, že ne v každé její části je umístění cyklostezky nevhodné. Proto je pořizovatel toho
názoru, že umístění konkrétních staveb je nutné posoudit až v územním řízení, kdy je znám
návrh na přesné umístění stavby a její parametry. V takovém případě doplnění dovětku
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„definované koncepcí dopravy“ není na místě. Podle názoru pořizovatele není vhodné vyloučit
z přípustného využití ani městský a sportovní mobiliář, neboť mezi něj patří např. odpadkové
koše, lavičky, stojany na kola apod., a jejich umístění podél stávajících turistických tras je naopak
žádoucí. Jinak bude na území CHKO vyloučeno plošné umístění technických opatření a staveb
podle § 18 odst. 5 stavebního zákona, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu.
Doplnění slov „současně existující“ není nutné, protože takové trasy nevyvolají zásadní
úbytek zeleně. Dovětek „a jejich rekonstrukce, modernizace a zkapacitňování a trasy vycházející
z nadřazených UPD“ budou doplněny.
Do podmínek prostorového uspořádání byla doplněna slova: „MZCHÚ, EVL, a cenné
biotopy“.
Dovětek „s výjimkou stávajícího oplocení“ byl z podmínek prostorového uspořádání
vypuštěn.
h.12

Dále Agentura uvádí, že:
a) pro aplikaci možného využití ust. § 12 odst. 4 zákona je vhodné stanovit regulativy
(charakter a struktura zástavby) u zástavby vesnického typu především u samostatných
sídelních jednotek (Nadlesí, Dvory) na úrovni územního plánu s prvky regulačního plánu,
jelikož je v rámci pořizování nového územního plánu tento v rozsahu prvků regulačních plánů
pořizován.
Vyhodnocení:
Územní plán s prvky regulačního plánu je pořizován pouze pro vymezené území: PPR 1 Lokalita Nad Hájovnou a PPR 2 - lokalita ke Starému Sedlu. Pro další území nebude územní
plán s prvky regulačního plánu pořizován. Pro základní usměrnění výstavby postačí
regulativy stanovené na kartách PRZV a kartě CHKO.
b) v odůvodnění návrhu územního plánu je uvedeno na str. č. 33: „záměr výstavby rodinného
domu na pozemku parc. č. 69, k. ú. Dvory u Lokte a s tím související změnu nyní platného
ÚSES (pozemek se nachází v lokálním biocentru LBC 10 - Dvory), splněno a ÚSES korigován“
Agentuře není zřejmé jaká změna u LC 10 byla provedena ve vztahu k současně platnému
prvku ÚSES a parcele č. 69.
Vyhodnocení:
V návrhu ÚP pro veřejné projednání již byl tento rozpor odstraněn - LC 10 zůstal
zachovaný v původním rozsahu a byla provedena příslušná úprava textu.
c) V odůvodnění návrhu územního plánu je uvedeno na str. č. 34: „územní plán umožní
umisťování dopravní infrastruktury i na ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, ne
pouze v plochách dopravy, pokud tomu nebude charakter dané plochy bránit (např. ochrana
evropsky významných lokalit Kaňon Ohře a Nadlesí, ochrana prvků ÚSES, lokalit NATURA
2000, cenných biotopů a maloplošně zvláště chráněných území), ano umožňuje za podmínek
max. funkčnosti prvku“ Uplatnění vyjmutí staveb dopravní infrastruktury umožněnému
paušálně v nezastavěném území na základě § 18 odst. 5 stavebního zákona je dle Agentury
na plochách přírodních, lesních, v evropsky významných lokalitách, prvcích ÚSES, cenných
biotopech a maloplošně zvláště chráněných územích, může být v rozporu s jejich
charakterem. Analogicky pro stavby veřejné technické infrastruktury.
Vyhodnocení:
Podle názoru pořizovatele není vhodné paušálně vyloučit stavby dopravní a technické
infrastruktury z ploch přírodních a lesních. Tyto plochy jsou ve správním území města Loket
tak rozsáhlé, že ne v každé její části je umístění uvedené infrastruktury nevhodné. Také je
nutné přihlédnout k druhu navržené stavby, jejímu rozsahu a parametrům. Proto je
pořizovatel toho názoru, že umístění konkrétních staveb je nutné posoudit až v územním
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řízení, kdy je znám návrh na přesné umístění stavby a její parametry. K tomuto vyhodnocení
Agentura při veřejném projednání návrhu neuplatnila připomínky, proto pořizovatel
považuje vyhodnocení požadavků za dohodnuté.
Rozpory podle § 4 odst. 8 stavebního zákona řešeny nebyly.
Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako
příslušného orgánu dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu
Loket na životní prostředí (stanovisko SEA) bylo vydáno dne 05.06.2019 pod č. j. KK/2795/ZZ/19.
Na základě výše uvedeného vyhodnocení, které bylo přeneseno do pokynů projektantovi pro úpravu
návrhu pro veřejné projednání, projektant zapracoval požadavky do návrhu ÚP Loket pro veřejné
projednáníPo veřejném projednání návrhu ÚP Loket podle § 52 stavebního zákona uplatnily ve stanovené
lhůtě stanoviska dotčené orgány:
DOTČENÝ ORGÁN

ČÍSLO JEDNACÍ
ZE DNE

DATUM
DORUČENÍ

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní
odbor Sokolov

HSKV-3083-2/2020-SO
29.12.2020

30.12.2020

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství

2924/DS/20
04.01.2021

05.01.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPO 744338/2020
18.01.2021

18.01.2021

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského

SBS/03025/2021/OBÚ-08
22.01.2021

26.01.2021

Ministerstvo kultury ČR

MK 6347/2021 OPP
26.01.2021

06.12.2018

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

SPU 0253042021/129/kAL
26.01.2021

06.12.2018

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství

KK/5900/ZZ/20//KK-7560/21
29.01.2021

29.01.2021

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí

MUSO/123224/2020/OŽP/JIRY
29.01.2021

29.01.2021

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální
pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

SR/0443/SL/2017-7
01.02.2021

02.02.2021

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil
výsledky veřejného projednání návrhu ÚP Loket, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí
o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručil
dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska. Ve stanovené lhůtě obdržel stanoviska dotčených orgánů. Níže
jsou uvedena ta, která obsahovala připomínky:
1. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov
a) Zóna havarijního plánování - na území města Loket se již nenachází zóna havarijního plánování
(zóna ohrožení) Úpravna vody Březová - chlor (Cl2).
Vyhodnocení:
V odůvodnění ÚP Loket, v kapitole 5.1 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů,
v odstavci Řešení dalších požadovaných oblastí, byl celý text v písm. b) zóny havarijního plánování
nahrazen textem „V řešeném území se nenachází zóna havarijního plánování“.
b) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území
města - na území města se již nenachází nebezpečná látka, a to amoniak (čpavek NH3) v objektu
bývalého závodu PROMT a.s. Moravskoslezské drůbežářské závody Opava, závod 03 Loket
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(později UNDERCLIFF s.r.o., Masná 1324/1, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava) na adrese Loket,
Nádražní 325/84, a není stanovena žádná zóna havarijního plánování (zóna ohrožení).
Vyhodnocení:
V odůvodnění ÚP Loket, v kapitole 5.1 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů,
v odstavci Řešení dalších požadovaných oblastí, byl celý text v písm. f) vyvezení a uskladnění
nebezpečných látek mimo současně ZÚ a zastavitelná území obce nahrazen textem: „Na území
města se nenachází sklady nebezpečných látek“.
2. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
Pouze upozorňujeme na chybné označení silnice III/2099 - v textové části na str. 8 je označena jako
silnice II. třídy.
Vyhodnocení:
Chybně uvedený text byl opraven podle připomínky.
3. Ministerstvo kultury ČR
a) S návrhem Z36 tak, jak je vymezen v dokumentaci, Ministerstvo kultury nesouhlasí a požaduje
zachování využití území dle platného územního plánu, tj. zeleň (sídelní specifická), a dle návrhu ÚP
předloženého pro společné jednání zeleň (soukromá a vyhrazená) s podmínkami pro MPR.
Vyhodnocení:
Návrhová plocha Z36 byla z návrhu ÚP Loket vypuštěna.
b) Plocha P3 - parkování za Tyršovým náměstím - Ministerstvo kultury požaduje dát do souladu výkres
Koncepce dopravní infrastruktury s textovou částí předkládané dokumentace, kdy z textové části i
Hlavního výkresu bylo parkování vypuštěno, ale ve výkresu Koncepce dopravní infrastruktury
parkování zůstalo.
Vyhodnocení:
Tato nesrovnalost byla odstraněna - ve výkresu Koncepce dopravní infrastruktury bylo
označení parkoviště P3 za Tyršovým náměstím vypuštěno.
4. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
a) Posuzování vlivů na životní prostředí
Upozorňujeme, že pořizovatel územního plánu musí postupovat v souladu s § 53 odst. 5 stavebního
zákona a v odůvodnění územního plánu uvést, mimo jiné, též sdělení, jak bylo stanovisko SEA
zohledněno a uvést závažné důvody u požadavků nebo podmínek, které zohledněny nebyly.
Vyhodnocení:
Odůvodnění bylo ve smyslu upozornění doplněno.
b) Vodní hospodářství
Doporučujeme uvést do vzájemného souladu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a nově
navrženého způsobu odkanalizování místní části Dvory, tj. vybudování tlakové kanalizace a napojení
na navrhovanou ČOV Nadlesí.
Vyhodnocení:
Po vydání Územního plánu Loket požádá město Loket u Krajského úřadu Karlovarského kraje o
aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
5. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí - vodní hospodářství
Pouze upozorňujeme, že na zastavitelné ploše p. p. č. 889/4, k. ú. Nadlesí, se nachází vodní zdroj
pro zásobení veřejného vodovodního systému v Nadlesí. Pro tento zdroj je navrženo stanovení
ochranných pásem dle návrhu „Ochranná pásma vodního zdroje Nadlesí na p.p.č. 889/4 v k.ú. Nadlesí“
č. 460!205/19PHO, které vypracoval Ing. Jiří Kvěš. Do doby stanovení ochranných pásem musí být
veškeré záměry v dané lokalitě plánovány v souladu s tímto návrhem.
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Vyhodnocení:
Uvedený vodní zdroj je do ÚP Loket zapracovaný. Město Loket a stavební úřad Loket byly o
existenci uvedeného ochranného pásma vyrozuměni.
6. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les
1. Místní komunikace a účelové cesty
Agentura vznesla po společném projednání návrhu územního plánu požadavek na zpřesnění ploch
dopravní infrastruktury a vyjmutí takových ploch dopravní infrastruktury, které v současnosti
neexistují, není požadavek na jejich nové vymezení (absentují v koncepci dopravní infrastruktury
jako stav nebo nový návrh silnic, místních komunikací, nebo účelových komunikací) a které jsou v
kolizi s prvky systému ÚSES, II. zónou CHKO, přírodními biotopy a cennými krajinnými strukturami
(remízy, významné skupiny dřevin apod.). Dle posouzení Agentury nebyl tento požadavek orgánu
ochrany přírody akceptován a zohledněn v předloženém návrhu pro veřejné projednání. I
v současném návrhu územního plánu se nachází některé komunikace (účelové komunikace), které
ve skutečnosti na lokalitě nejsou (neexistují), zasahují do systému ÚSES a přírodních biotopů.
Takováto komunikace je například jižně pod sídlem Dvory. V návrhu územního plánu je zanesena
jako „stav“. Recentně na lokalitě však není a územním plánem není navrhována. Agentura
rozporuje fakt, že by tato komunikace byla existující a jelikož je lokalizována do funkčního prvku
ÚSES, lokálního biocentra LC 10 a po hraně lokálního biokoridoru LK 7, požaduje vymezení dotčené
plochy jako plocha ZP. Požadavek se netýká existujících zpevněných nebo nezpevněných účelových
komunikací, které jsou existující a vedou vymezenými prvky systému ÚSES, I. nebo II. zónou CHKO,
přírodními biotopy nebo cennými biotopy poskytovanými jako ÚAP. Požadavek je kladen ve vztahu
k možné obnově dnes neexistujících cest tam (ať již na místě v minulosti byly či nikoliv), kde hrozí
rizika kolizí s doprovodnými dřevinami a interakčními prvky, nebo přírodních biotopů, ovlivnění
hydrologických půdních poměrů, zásahu do zvláště chráněných druhů nebo může dojít ke snížení
jeho přírodních a estetických hodnot a zásadně změnit dochované přírodní prostředí (§ 4, § 12, §
44, § 26 zákona č. 114/1992 Sb.)
Vyhodnocení:
Síť komunikací, na kterou odkazuje Agentura, je sice ve výkresové části návrhu ÚP Loket
vyznačena jako stávající, ale je tím míněn stav podle evidence katastru nemovitostí. Ale aby
nedocházelo k odlišným interpretacím, zejména na území zvláště chráněných přírodních ploch
(CHKO, ÚSES, EVL), byly tyto komunikace začleněny do plochy, kterou probíhají. To se netýká
místních komunikací a silnic, které jsou existující. Tím je požadavek Agentury splněný.
2. Územní rezervy v ploše ÚS 7 pro rozhlednu/ny
Agentura se vyjádřila ve fázi po společném jednání k návrhu územního plánu ve směru
k územním rezervám v ploše ÚS 7 pro rozhlednu (rozhledny - celkově navrženy 3 plochy územních
rezerv pro tento typ stavby). Vyjádření směřovalo k územní rezervě východně od centra Lokte na
pravé elevaci břehu řeky Ohře (současná výkresová dokumentace jednoznačně tyto rezervy
neoznačuje jedinečným identifikátorem, což by bylo vhodné). Přesto, že se Agentura vyjádřila
k ploše pro prověření územní studií ÚS 7, nepřipomínkovala plochu „severní“ územní rezervy pro
rozhlednu, taktéž umístěnou v ploše pro prověření územní studií ÚS 7. Tato severní plocha se
nachází na levobřežní elevaci kaňonu řeky Ohře, v disjunktní ploše evropsky významné lokality pod
názvem Kaňon Ohře. Ačkoliv umístění případné rozhledny na ploše „východní“ je dle katalogu
biotopů ČR a mapování biotopů lokalizováno do blízké návaznosti na přírodní biotopy, zásadním
okruhem k řešení je zde vzhled případné stavby a její vliv na ochranu krajinného rázu. Zatímco
v lokaci „severní“ územní rezervy je dále mimo výše uvedené dalším zásadním kritériem
nepoškozování předmětů ochrany evropsky významné lokality a její celistvosti. Zábor 200 m 2 je dle
názoru Agentury v plochách přírodních biotopů značný. Jedná se o lokalizaci v přírodním biotopu
L5.4 Acidofilní bučiny, dle habitatů dle NATURA 2000 se jedná o stanoviště 9110 Bučiny asociace
Luzulo-Fagetum, jenž jsou jedním z předmětů ochrany této EVL. Území je regionálně vysoce
významné jako ucelená část průlomového údolí Ohře charakteru kaňonu s odpovídající vegetací.
Diverzita a množství žulových skalních stanovišť, množství kvalitních suťových lesů a navazujících
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bučin vyzdvihuje území na národní úroveň. V území EVL roste řada vzácných druhů rostlin. Záměry
uvažované v lokalitě musí splňovat požadavky na zachování anebo zlepšování stavu předmětu
ochrany EVL, zajištění zachování ostatních cenných přírodních biotopů a zvláště chráněných nebo
vzácných druhů, včetně nepoškození krajinného rázu. Nikoliv jen ochrana hnízdících ptáků, jak
uvádí návrh ÚP. Proto Agentura považuje za významné snižovat úroveň možného záboru již ve fázi
pořizování územního plánu a nikoliv následně v územním řízení, kde již investor oprávněně
argumentuje souladem s ÚPD. Proto Agentura požaduje, v souladu se svým stanoviskem a důvody
ze dne 12.12.2018, zmenšit zábor na přijatelnou úroveň tak, aby odpovídal potenciální stavbě
rozhledny, jak je běžně očekávatelné u stavby tohoto typu.
Vyhodnocení:
Pro upřesnění uvádíme, že v ÚP Loket jsou v textové části týkající se vymezení ploch, v kterých
lze umístit rozhledny, uvedeny také termíny „rezerva pro rozhledny“ popř. „rozhledny v rezervě“.
Tím však nejsou myšleny plochy rezervy ve smyslu § 23b stavebního zákona.
Plocha vymezená v rozsahu 200 m2 pro jednu rozhlednu neznamená, že objekt rozhledny bude
mít zastavěnou plochu 200 m2, ale že pouze v ploše 200 m2 vyznačené v grafické části ÚP Loket lze
rozhlednu umístit, přičemž její přesné umístění v ploše i konstrukční a architektonické řešení bude
navrženo v územní studii, zejména s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny. Po konzultaci
s Agenturou bylo dosaženo dohody v tom smyslu, že plochy vymezené pro rozhledny mohou zůstat
o výměře 200 m2, v textové části je upraven popis rozhleden ve smyslu tohoto odstavce.
3. Obnova objektu OV ve Slavkovském lese
Agentura se vyjádřila ve fázi po společném jednání k návrhu územního plánu k obnově objektu
OV ve Slavkovském lese tak, že plocha U 01 (nyní označena Z 51) se nachází ve II. zóně CHKO
Slavkovský les. Agentura požadovala doplnit účel zařazení plochy do OV, přesto, že byla převzata z
původní koncepce. Požadavek byl uplatněn z důvodů určení podmínek, které bude případný záměr
generovat ve vztahu k veřejným zájmům chráněných zákonem a to mimo jiné, jelikož se plocha
nachází ve II. zóně CHKO. Ve II. zóně CHKO je ze zákona (§ 26 odst. 3 písm. a) zákona) zákaz
hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,
zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti,
struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit
vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu.
Konkrétní účel zařazení plochy do OV nebyl v návrhu pro veřejné projednání uveden. Agentura
na tomto požadavku dále netrvá, ale považuje za účelné podmínku vazby na zákonné limity zmínit v
kartě ploch OV v podmínkách prostorového uspořádání.
Všechny záměry stavebního charakteru (nevratné poškozování půdního povrchu) do budoucna
podléhají rozhodnutí o výjimce ze zákazů dle § 26 zákona (také souhlasu dle § 12 odst. 2 zákona ke
krajinnému rázu). Výsledek správního řízení (řízení o vydání závazného stanoviska) nelze předjímat.
Vyhodnocení:
Uvedené zákonné limity jsou uvedeny v podmínkách prostorového uspořádání na kartě využití
ploch v CHKO.
4. ÚSES
Agentura požadovala konkretizaci prvků ÚSES v příslušné kapitole návrhu textu ÚP včetně
aktualizace rámcových opatření k zachování a zlepšování stavu jednotlivých prvků (vhodného
managementu). V příslušné kapitole textu návrhu absentoval konkrétní seznam vymezeného
lokálního systému ÚSES, který by splňoval požadavky zadání. Výčet jednotlivých prvků ÚSES nyní
návrh obsahuje včetně základního vhodného managementu. K uvedeným managementům
Agentura uvádí následující k zapracování do vhodného managementu:
Pro prvky ÚSES je stanoveno:


LC 8 – ponechat přirozenému vývoji, volné travnaté plochy částečně zachovat
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Požadavek Agentury: Navržený management je velmi strohý a neodpovídá mozaice biotopů v rámci
daného prvku ani potřebám dotčených biotopů. Lokální biocentrum LC 8 je součástí evropsky
významné lokality Nadlesí. Tato EVL je částí v CHKO a částí vně. Optimální management pro všechny
plochy dané EVL Nadlesí je součástí schváleného souboru doporučených opatření (SDO) pro dané
EVL. Navržený management by měl vycházet z tohoto koncepčního dokumentu, který je součástí
národní evidence ÚSOP (ke stažení zde):
https://drusop.nature.cz/ost/archiv/sdo/index.php?frame&ID=1478).
Vyhodnocení:
Navržený management je doplněn podle požadavku Agentury.


LC 9 – ponechat přirozenému vývoji, volné travnaté plochy částečně zachovat
Požadavek Agentury: S navrženým Agentura obecně souhlasí, ale je nutné cílit na zachování
mozaiky travních a lesních společenstev autochtonních dřevin. Pravidelnou nebo alespoň občasnou
sečí s odvozem biomasy (nebo pastvou) zajistit management a zajištění lučních enkláv, nikoliv jen
částečné zachování.
Vyhodnocení:
Navržený management je doplněn podle požadavku Agentury.



LC 10 – ponechat přirozenému vývoji, volné travnaté plochy částečně zachovat
Požadavek Agentury: Viz jako pro LC 9.
Vyhodnocení:
Navržený management pro LC 10 je doplněn stejně jako u LC 9.



LC 12 – ponechat spontánnímu vývoji
Požadavek Agentury: Spontánní vývoj povede ke ztrátě biotopové mozaiky bezlesí, keřových
formací a lesních stanovišť. Zachovat mozaiku travních, keřových a lesních společenstev
autochtonních dřevin. Pravidelnou nebo alespoň občasnou sečí s odvozem biomasy (nebo pastvou)
zajistit management a zajištění lučních enkláv, nikoliv jen jejich částečné zachování.
Vyhodnocení:
Navržený management je doplněn podle požadavku Agentury.



LC 13 – v lese zvýšit podíl listnáčů a jedle, louky pravidelně obhospodařovat
Požadavek Agentury: Pro lesní plochy v rámci LC13 Agentura souhlasí s navrženým
managementem. Pro část ploch a biotopů, které jsou součástí nivy toku zachovat bezzásahový
režim. LC 13 je součástí cenných biotopů s přechodovými rašeliništi a podmáčenými loukami
citlivými na vodní režim a degradaci. Navazuje na rašeliniště nad touto lokalitou. Zásadně
neprovádět zásahy, které mohou ovlivnit vodní režim lokalit nebo současný stav. Provádět
pravidelnou, nebo alespoň občasnou seč s odvozem biomasy. Extenzivní pastva na plochách mimo
plochy přechodového rašeliniště a břehy toku je možná. Neprovádět žádné invazní zásahy, stavby ani
oplocení.
Vyhodnocení:
Navržený management je doplněn podle požadavku Agentury.



Lokální biokoridory
Požadavek Agentury: Tam kde hrozí zánik lučních společenstev (biotopů typu T) navrhnout
management zajišťující jejich další existenci. Pouze v případě, že cílovým stavem je dosažení
keřového nebo stromového patra ponechat požadavek na bezzásahový management.
Vyhodnocení:
K lokálním biokoridorům v návrhu ÚP Loket jsou doplněna opatření a stavy podle zpracované
dokumentace Územní systém ekologické stability obce Loket, který zpracoval v červenci 1998 RNDr.
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Jan Křivanec a schválilo Městské zastupitelstvo Loket dne 01.10.1998 usnesením č. 115. Konkrétní
požadavek na doplnění opatření u biotopů typu T nebyl ze strany Agentury uplatněn.

i)

Ke kapitole 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ: 6.2
Plochy s rozdílným způsobem využití
Agentura uvádí k jednotlivým kartám ploch s rozdílným způsobem využití, pokud to považuje za
účelné dále toto:


Plochy ZP
Dle předloženého návrhu územního plánu pro veřejné projednání je zřejmé, že bylo upuštěno
od plochy NS – plochy smíšené nezastavěného území přírodní a tyto jsou nahrazeny plochou ZP –
zeleň přírodního charakteru. Pro tyto plochy byly převzaty limity a podmínky z původní kategorie
NS. Agentura navrhuje, aby tato plocha, pokud má být charakterizována jako plocha přírodní v
širším slova smyslu (tedy nikoliv jen jako plocha zeleně) měla v hlavním využití též ÚSES, I. a II. zóna
CHKO, MZCHÚ – maloplošná zvláště chráněná území, EVL a cenné biotopy, vodní plochy. Případně v
přípustném využití.
V návaznosti na uvedené by bylo vhodné též převést plochu PP Moučné pytle a plochu s
rostoucím památným stromem – Břečťany v Lokti a plochu NLp v překryvu s EVL Kaňon Ohře do
plochy ZP. Shodně pak plochy ÚSES (biocenter), ostatních EVL a cenných biotopů dle ÚAP by bylo
vhodné řadit pod tyto plochy ZP.
Vyhodnocení:
Plochy NS byly v návrhu pro společné jednání vymezeny mimo zastavěné území i uvnitř něj,
přestože byly nazvány jako „plochy smíšené nezastavěného území přírodní“. Proto byly nahrazeny
plochou „ZP zeleň přírodního charakteru“, se stejnými regulativy. Prvky ÚSES, I. a II. zóny CHKO,
MZCHÚ - maloplošná zvláště chráněná území, EVL a cenné biotopy, vodní plochy byly doplněny do
přípustného využití ploch ZP.
Na žádost města Loket byla v návrhu ÚP Loket pro veřejné projednání vymezena plocha NLp.
Tato plocha je sice v překryvu s EVL Kaňon Ohře, ale pro záměry města Loket, pro které byla
vymezena, je potřebné její zařazení do NLp zachovat. Tím samozřejmě nebude dotčen rozsah
ochrany EVL. Převedení plochy PP Moučné pytle a plochy s rostoucím památným stromem –
Břečťany v Lokti do ploch ZP není podle našeho názoru nutné. PP Moučné pytle i Břečťany v Lokti
jsou v grafické části ÚP Loket vyznačeny a jejich ochrana byla stanovena při vyhlášení PP. Stejně tak
převedení prvků ÚSES (biocenter), EVL a cenných biotopů dle ÚAP do ploch ZP nepovažujeme za
nutné. Tyto prvky jsou v ÚP Loket v grafické části vyznačeny, vymezeny jsou mimo zastavěné území
i zastavitelné plochy, kde návrh ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá druhu pozemku podle
evidence katastru nemovitostí. Takové členění je vhodné pro celé řešené území zachovat. Pro prvky
ÚSES byla vytvořena samostatná karta se stanovením funkčního využití. Z uvedených důvodů
navrhujeme zachovat současný návrh. Toto řešení bylo s Agenturou projednáno a odsouhlaseno.



Plochy ZS – zeleň soukromá a vyhrazená
K možnosti oplocování doplnit v podmínkách prostorového uspořádání (podtržené): ano, ale
pouze mimo prvky ÚSES.
Vyhodnocení:
Uvedený text byl doplněn do podmínek prostorového uspořádání.



Plochy NL – plochy lesní a plochy NLp - plochy lesní, příměstské lesy
K podmínkám prostorového uspořádání doplnit: Případné stavby pro lesnictví nebo zemědělství
umisťovat pouze mimo I. zónu CHKO, ÚSES (biocentra), MZCHÚ, EVL a cenné biotopy. Tento
požadavek uplatnit buď do příslušných listů s využitím specifických ploch, nebo do Podmínek využití
všech ploch v území MPR, OP MPR a CHKO.
Vyhodnocení:
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Do podmínek využití na kartě CHKO byl požadovaný text doplněn.


Ke kartě „Podmínky využití všech ploch v území MPR, OP MPR a CHKO.“
K podmínkám prostorového uspořádání doplnit text (podtrženo):
Do Nepřípustného využití:


objemné stavby – např. zemědělské areály a farmy - nad rozsah 2000 m2, s výjimkou plochy VL
vymezené v kontaktu s ulicí Tovární (současný průmyslový areál)
 protihlukové stěny, fotovoltaické parky a větrné elektrárny
 v CHKO v plochách SV vyloučena možnost umístění dvojdomů, trojdomů, řadových a bytových
domů
 vyloučeny stavby vybočující nad měřítko obytných objektů na území sídla v dané lokalitě
 max. podlažnost u všech využití: 2 + P s výjimkou limitu maximální podlažnosti u ploch SC, SM,
VL a VD, kde platí maximální podlažnost a výška dle standardních podmínek.
Odůvodnění: dle názoru Agentury by požadavkem na výškovou úroveň nebo patrovost u ploch
v centru sídla nebo v čistě městské zástavbě u bytových domů nastal konflikt požadavku a
současného stavu. Podmínka minimální podlažnosti platí plošně, maximální však s ohledem na typ
zástavby je vhodné uplatňovat pouze v částech vesnické zástavby. Cílí tedy především na plochy
obytné a rekreační venkovského typu.
Vyhodnocení:
Do nepřípustného využití na kartě CHKO byl požadovaný text, doplněn vyjma slov „dvojdomů,
trojdomů“. Vzhledem k tomu, že mezi nepřípustné využití jsou zařazeny nově řadové domy, které
v sobě zahrnují i dvojdomy a trojdomy, pořizovatel považoval doplnění dvojdomů a trojdomů do
nepřípustného využití za nadbytečné.
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6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ
SOULADU S BODY (1-4) UVEDENÝMI VE VYHLÁŠCE 500 V PŘÍLOZE 7, ČÁSTI II.
BOD B
6.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
6.1.1

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

Vyhodnocení:
a) Požadavky z PÚR ČR – splnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR viz kapitola 2.1 Odůvodnění a též
RURÚ
b) Požadavky ze ZÚR Karlovarského kraje – splnění požadavků vyplývajících ze ZÚR viz kapitola 2.2
Odůvodnění a též RURÚ
Z pohledu dalších širších územních vztahů – splnění a vyhodnocení viz. RURÚ
c) Požadavky vyplývající z ÚAP a doplňkových průzkumů a rozborů – splnění požadavků viz kapitola
2.3. Odůvodnění
d) Další požadavky – všechny požadavky byly řádně v Návrhu ÚP vyhodnoceny a bezproblémové
zařazeny do Návrhu zastavitelných ploch – viz následující vyhodnocení
POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH
 zachovat stávající urbanistickou koncepci, Návrh ÚP vychází z původní koncepce, kterou
zpřesňuje a doplňuje
 zachovat maloměstský charakter sídla a venkovský charakter jeho částí, přednostně podporovat
výstavbu a rekonstrukce uvnitř zastavěného území, zvláště v prolukách, V Návrhu ÚP se
neobjevují záměry na velké stavby a areály, venkovský charakter Dvorů, Nadlesí a části Údolí
podpořen podmínkami PRZV.
 mimořádně zohledňovat výstavbu a její charakter ve vztahu k mimořádným kvalitám městské
scenerie, tuto využít v nezakrytých pohledech a výhledech a návaznostech na procházkové
okruhy kolem města, Všechny zásahy do struktury města i okolí mají podtext zohlednění
historického města a přírodní krajinné scenerie.
 respektovat podmínky ochrany území Městské památkové rezervace Loket (dále jen „MPR“),
včetně archeologické památkové péče, i podmínky ochrany areálů a jednotlivých objektů
kulturních památek, Regulační plán MPR nadále v návrhu na zpracování s potřebou převést býv.
ÚPjZ do souladu s ÚP.
 území MPR i areály kulturních památek zahrnout mezi území stabilizovaná, volit řešení
zajišťující ochranu jejich hodnot, Regulační plán MPR, podmínky OKMPR, objekty na seznamu
nemovitých kulturních památek jsou vhodné nástroje pro ochranu mimořádných hodnot
historického města.
 prověřit vhodnost stanovení prostorových regulačních prvků v jednotlivých plochách
s rozdílným způsobem využití (výškové limity nové zástavby - minimální i maximální, její
charakter a strukturu, procento zastavěnosti pozemků, popř. výměry stavebních pozemků,
stanovení stavební čáry apod.), regulační podmínky nastaveny z dlouhodobých zkušeností
zpracovatelů v kap. 6. Návrhu ÚP
 při stanovení regulačních prvků vycházet zejména z převažujících parametrů stávající zástavby,
vždy se takto parametry nastavují, žádné výškové ataky apod. neumožněny
 podporovat aktivity turistického ruchu, zvláště ve vazbě na památkové hodnoty, turistiku,
cykloturistické trasy a vodácké trasy v území, téměř celý návrh ÚP je o podpoře cestovnímu
ruchu
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zvážit vhodnou a reálnou formu zabezpečení elementárních veřejných služeb pro místní občany
(respektovat či lokačně zlepšit stávající školství, obchod, služby, sportovní aktivity), veškeré
záměry byly s vederním obce konzultovány (doprava v klidu, rekreační a sportovní plochy,
komerční možnosti, hasiče atd.)
respektovat hrad v MPR jako jedinou výškovou dominantu ve vnitřním městě, dodrženo
zůstane zachována výšková hladina zástavby v jednotlivých částech města, je zachována, obava
z výškového překročení zajištěna RP a MPR a OKMPR a regulativy
bude prověřena potřeba rozvojových ploch vymezených v platném Územním plánu města
Loket, v případě potřeby budou převzaty do návrhu ÚP Loket, bude u nich prověřeno stanovené
využití a případně bude navrženo nové využití v souladu s aktuální potřebou města, většina
ploch z původní koncepce převzata či využitím upravena podle aktuální potřeby
rozvojové plochy je nutné navrhnout podle skutečných potřeb města Loket, a to na základě
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a vyhodnocení účelného využití
zastavěného území, rozvojové plochy jsou nad rámec původní koncepce zcela minimální a
odůvodněné
bude prověřena možnost rozšíření zastavitelných ploch uvnitř zastavěného území, v případě
rozšíření bude stanoven vhodný způsob využití ploch, uvnitř ZÚ řada ploch přehodnocena ve
využití, zvláště na březích Ohře
při řešení požadavků na další rozvoj města přednostně prověřit možnost využití ploch a objektů
po již neexistující zástavbě, využití rezerv uvnitř ZÚ vždy upřednostněno
prověřit možnost obnovy sídelní struktury v historické půdorysné stopě či její osnově, malá část
chybějící struktury historického města do územní rezervy, po společném jednání vypuštěna
bude prověřena potřeba rozšíření zastavitelných ploch pro jednotlivé funkce mimo zastavěné
území; případné vymezení nových zastavitelných ploch je možné pouze v návaznosti na
zastavěné území, tj. nebudou vymezovány nové samoty, potřeba rozšíření nad rámec původní
koncepce není v tuto chvíli příliš účelná, volné plochy pro výstavbu postačují
v části města Loket - Údolí, vymezit případné nové zastavitelné plochy pro bydlení pouze
v prostoru údolního dna, nové zastavitelné plochy v Údolí vymezeny výjimečně (konkrétně VD)
v části města Loket - Dvory, vyloučit možnost výstavby bytových domů, vyloučena
rekreační areál České pošty na p. p. č. 402/1, k. ú. Údolí u Lokte, nebude rozšiřován mimo jeho
současné hranice, u případných nových staveb zůstane zachováno stávající výškové a hmotové
uspořádání, nebudou narušovány porostní okraje a zůstane zachována vnitřní vzrostlá zeleň,
areál České pošty nezvětšován, porosty bez negativních zásahů.
stávající zastavěné území v k. ú. Údolí u Lokte, naproti národní přírodní památce Svatošské
skály, nebude rozšiřováno, splněno, jen nové přemostění.
stávající plocha hromadné rekreace zahrnující hájovnu Bor (p. p. č. st. 42/3, st. 52 a sousední)
nebude rozšiřována, zůstává bez rozvoje stavebního pozemku
stávající areál usedlosti Vildenava (p. p. č. 995, k. ú. Loket) nebude rozšiřován nad rámec
vymezený ve změně č. 5 Územního plánu města Loket, nová výstavba bude stanovena jako
výjimečně přípustná ve společné architektonické kompozici se současnou stavbou, areál
usedlosti v souladu se Změnou č. 5
při návrhu jednotlivých rozvojových lokalit respektovat urbanistickou strukturu památkově
chráněného území s ohledem na zájmy archeologické péče, zásadně zcela nové rozvojové
lokality nenavrhovány, navržena jen jedno rozšíření SM pro účely rozšíření stávajícího objektu u
Ohře.
při řešení požadavků na návrh nových zastavitelných ploch vzít v úvahu jejich vhodnost
z hlediska architektonického, historického, památkového i krajinářského, nové zastavitelné
plochy většinou z původní koncepce zváženy a vyhodnoceny z uvedených hledisek
textová část návrhu ÚP Loket bude obsahovat text: „Celé dotčené území je územím
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění. V případě jakékoliv činnosti zasahující do terénu (nový výstavba, přestavba,
budování komunikací, inženýrských sítí apod.) je nutné postupovat v souladu s uvedeným
zákonem“, uvedeno v kap.2.2.

ODŮVODNĚNÍ











bude prověřena potřeba revitalizace nebo nového využití dnes špatně funkčních či funkčně
nevhodných areálů a souborů, potřeba revitalizace části býv. porcelánky neodsouhlasena
vlastníky ani městem, jiné areály zůstávají rovněž dle původní koncepce beze změn.
bude prověřena existence veřejných prostranství zejména ve vazbě na sídlištní zástavbu
(sídliště Mírová a Sportovní), území MPR a lokalitu Nad Hájovnou (ulice Nad Hájovnou) a
v případě potřeby budou vymezena nová veřejná prostranství, Veřejná prostranství v MPR byla
vymezena ve dvou případech, v sídlištích stávajících a rozvojových plochách s provedeným
dělením pozemků již dodatečně vymezovány nebyly, plochy nejsou k dispozici nebo nejsou
vhodně využity.
veřejná prostranství mohou být vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem
využití (zejména významná veřejná prostranství) nebo jako součást ostatních ploch s rozdílným
způsobem využití jako přípustné nebo podmíněně přípustné využití, plněno, též PRZV zeleň
veřejná - na veřejných prostranstvích
vyhledat vhodnou plochu pro zřízení zahrádkářské osady a v případě nalezení prověřit možnost
jejího využití pro tuto funkci; plocha může být situována pouze mimo území CHKO Slavkovský
les, vhodná nová plocha pro zahrádky nebyla nalezena ani navržena
prověřit konkrétní záměry v území a případně je zahrnout do řešení ÚP Loket:
 klidová zóna popřípadě pěší zóna na náměstí v Lokti (ulice T. G. Masaryka) za účelem
omezení parkování, navržena územní studie, která prověří lokalitu centra a stanoví
případně změnu rozsahu pěší zóny
 záměr výstavby rodinného domu v ulici Československé armády na pozemku parc. č.
1016/2, splněno a zařazeno do návrhu
 záměr výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 69, k. ú. Dvory u Lokte a s tím
související změnu nyní platného ÚSES (pozemek se nachází v lokálním biocentru LBC 10 Dvory), záměr RD nebyl v návrhu ÚP akceptován, rozsah LBC 10 (LC 10) zůstal zachován
podle současného stavu.
 přímé dopravní spojení Loket - Dvory, přihlédnout zejména k ochraně prvků ÚSES, cenných
biotopů, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nebylo úspěšně projednáno, zůstává
stávající stav propojení
 dopravní řešení plochy při příjezdu do centra Lokte od Sokolova a Horního Slavkova - křížení
vstupních tras turistů do města s dopravou, Územní studie na toto území v předmostí
velkého mostu po společném jednání vyřazena, vzhledem k postupu příprav města.
 cyklostezka Staré Sedlo (lokalita Za hřbitovem) - Loket (lokalita Nad Hájovnou), cyklistické
propojení zajištěno cyklotrasou při silnici III/2099
 most přes Ohři pro cyklostezku z Lokte do Svatošských skal (a případné zařazení do veřejně
prospěšných staveb), přihlédnout zejména k ochraně evropsky významné lokality Kaňon
Ohře, návrh mostu zařazen, lokalizace provedena, důvod pro zařazení do VPS a řešeno v
rámci vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
 cyklostezka Chodov - Loket, zařazena
 zlepšení pěší průchodnosti v křižovatce ulic Revoluční a Tovární a pěší dostupnost centra
města Loket, dostupnost centra pěšími posílena stabilizací i novými průchody a mostky – viz
kap. 4. Návrhu ÚP
 zvážit zachování zahrádkářské kolonie ve Sportovní ulici, kolonie bude zachována v ploše
ZS-zeleň - soukromá a vyhrazená
 zvážit zachování funkce bydlení v lokalitě zahrádkářské kolonie Sad míru v ulici
Československé armády, v této lokalitě by se nové bydlení nemělo povolovat, podmínky
nejsou dobré pro dopravní obslužnost lokality
 využití pozemku parc. č. 941/1, v ulici Finské domky, k. ú. Loket, pro parkování návštěvníků
města Loket, zařazeno, splněno
 způsob využití plochy pod mostem u čerpací stanice pohonných hmot (rekreace sportovní,
zeleň apod.), zařazeno do rekreačního využití bez staveb RN.
 rozšíření plochy v platném Územním plánu města Loket označené „SR-SMÍŠENÉ VYUŽITÍ
S VYŠŠÍM PODÍLEM REKREACE“ i na pozemek parc. č. 24/1, k. ú. Nadlesí (záměr přístavby
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objektu č. p. 67 a stavby drobných doplňkových staveb k tomuto objektu), zařazeno,
splněno
obnova malé vodní elektrárny na pozemcích parc. č. 625/2 a 626/2, k. ú. Loket., do návrhu ÚP
Loket pro společné jednání zařazeno, na základě připomínek uplatněných po společném
jednání záměr vypuštěn v souladu s připomínkou oprávněného investora a zároveň správce
povodí - Povodí Ohře, státní podnik, a se stanoviskem dotčeného orgánu - Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN
VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 zachovat stávající koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury, koncepce se nemění, je
v zásadě v principech založena, ÚP pouze doplňuje spíše v místních částech a pro nové lokality
 prověřit potřebu a případnou možnost rozšíření veřejné dopravní infrastruktury:
 parkovacích ploch pro obyvatele města Loket, navrženo několik ploch hlavně pro deficity
sídlišť
 parkovacích ploch pro návštěvníky města Loket, navrženy 3 terminály a též plochy
s možností mimořádného parkování v době akcí
 most přes Ohři pro cyklostezku z Lokte do Svatošských skal - umístění mostu je navrženo
mezi pozemkem parc. č. 402/1, k. ú. Údolí u Lokte a pozemkem parc. č. 251/2, k. ú. Hory u
Jenišova, a s tím související úprava trasy cyklostezky, přihlédnout zejména k ochraně evropsky
významné lokality Kaňon Ohře, návrh projednán, mostek upřesněn
 rozšíření městských pěších okruhů s vyhlídkami na město včetně prostupnosti území pro
pěší, přihlédnout zejména k ochraně evropsky významné lokality Kaňon Ohře, ochraně
prvků ÚSES a cenných biotopů, systém významně doplněn s přihlédnutím k ochraně přírody
a krajiny
 zvážit úpravy obslužné dopravy sídliště v ul. Sportovní, nová otočka bus, vjezd jen residentů,
návštěvníci nezávisle
 zvážit rozšíření a vylepšení podmínek vodácké dopravy, ve výsledku nedošlo k dohodě o
rozšíření ploch pro vodáky
 zvážit cesty k odlehčení průjezdné dopravy po silnici II/209, nejeví se vhodná žádná řešení
 respektovat podmínky ochrany území MPR i areálů a objektů kulturních památek,
(historické cesty, stromořadí, aleje), i nově zařazen regulační plán MPR
 respektovat významné pohledové osy v území, v minulosti komponované průhledy apod.,
zařazena evidence vyhlídek a požadavky na průhledy
 prověřit možnost situování nových ploch pro dopravu v klidu mimo pohledové vazby zejména
s nemovitými kulturními památkami hrad Loket a kostel sv. Václava, návrh ploch pro dopravu
v klidu je komplexní
 územní plán umožní umisťování dopravní infrastruktury i na ostatních plochách s rozdílným
způsobem využití, ne pouze v plochách dopravy, pokud tomu nebude charakter dané plochy
bránit (např. ochrana evropsky významných lokalit Kaňon Ohře a Nadlesí, ochrana prvků ÚSES,
lokalit NATURA 2000, cenných biotopů a maloplošně zvláště chráněných území), ano umožňuje
za podmínek max. funkčnosti prvku
 účelové komunikace (§ 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)
nebudou zařazeny do ploch dopravní infrastruktury. Nejsou zařazeny
VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 u ploch s rozdílným způsobem využití v Nadlesí stanovit takové využití, aby nebyla znemožněna
realizace stavby „Kanalizace a ČOV v Nadlesí“, na kterou již bylo vydáno vodoprávní a stavební
povolení v 03/2013, ČOV Nadlesí na samostatné ploše s využitím TI.
 prověřit potřebu a případnou možnost rozšíření veřejné technické infrastruktury:
 vodovodního řadu v Nadlesí, zejména s přihlédnutím k záměru posílení stávajícího vodního
zdroje novou vrtanou studnou, návrh pozice nové studny s vazbou na stávající rozvod
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umístění vodovodního a kanalizačního řadu ve Dvorech s přihlédnutím k poměru trvale
bydlících obyvatel a rekreantů, ve Dvorech tlaková kanalizace směr Nadlesí ČOV vzhledem
ke změně postoje vedení města v podpoře trvalého bydlení ve Dvorech a s ohledem na
požadavek uplatněný ve stanovisku vodoprávního úřadu Městského úřadu Sokolov.
 umístění kanalizačního řadu v Údolí, v ÚP je zařazen na části dle původní koncepce,
respektovat podmínky ochrany území MPR i areálů a objektů kulturních památek, ošetřeno
v kap.6.3.
větrné elektrárny, systémy fotovoltaických elektráren i systémy fotovoltaických nebo solárních
panelů navrhovat mimo území památkového zájmu i plochy vizuálního kontaktu s jevy
památkové ochrany, plněno, viz regulativy MPR,OKMPR i další
respektovat historickou cestní síť a dochované části kulturní krajiny (historické cesty,
stromořadí, aleje), Cest. síť respektována, dle podkladů města a UAP. Jejich vedení dostat do
souladu se skutečností není úkolem ÚP, pokud neexistují či nejsou dodány podklady,
stromořadí a aleje nejsou atakovány.
prověřit návrh rozšíření vodovodního řadu v Údolí, obsažený v Územním plánu města Loket,
v případě potřeby tento návrh upravit a zapracovat do návrhu ÚP Loket, upraven a nově
zapracován do ÚP
územní plán umožní umisťování technické infrastruktury i na ostatních plochách s rozdílným
způsobem využití, pokud tomu nebude charakter dané plochy bránit (např. ochrana evropsky
významných lokalit Kaňon Ohře a Nadlesí, ochrana prvků ÚSES, lokalit NATURA 2000, cenných
biotopů i maloplošně zvláště chráněných území). Umožňuje v principu dle §18 SZ, velká
infrastruktura nadzemní vyloučena z MPR a OKMPR, zvláštní podmínky v plochách ochrany
přírody.

POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO
A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ
PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
 návrh ÚP Loket prověří:
o a upřesní podmínky pro stavební činnosti v těch krajinných prostorech, které jsou
v optickém kontaktu s historickým městem, stanoveno OKMPR s podmínkami
o požadavky na ochranu krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (podmínky pro plošné a prostorové uspořádání území
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les), stanoveny v kartě CHKO a kartě MPR, OKMPR
o požadavek respektovat historickou cestní síť, tj. zaměřit se na ochranu kulturní krajiny a
jejích dochovaných součástí (historické cesty, stromořadí, aleje), Není přímý případ Lokte,
ochrana naturální krajiny v optickém kontaktu s historickým městem je však součástí
regulativu pro území OKMPR
o požadavek respektovat významné pohledové osy v území, v minulosti komponované
průhledy, přírodní dominanty, drobné stavby v krajině, rozcestníky, kapličky, křížky, poutní
a památná místa, součástí návrhu 5+3 specifikovaná místa výhledů s podmínkami
o veškeré plochy a stavby v záplavových územích, příp. stanoví vhodná opatření, podmínky
v záplavových územích mimo aktivní zónu stanoveny
o vhodnost vyloučení umisťování některých staveb a zařízení v nezastavěném území dle § 18
odst. 5 stavebního zákona (např. staveb v lokalitách vizuálních vazeb s územím MPR staveb pro zemědělství, velkoplošných a prostorově objemných reklamních staveb
a zařízení), a dále staveb na území CHKO Slavkovský les, které zlepšují podmínky využití
území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklostezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra), staveb v plochách ÚSES, lokalit NATURA 2000, cenných
biotopů a maloplošných zvláště chráněných území. Podmínky v nezastavěném území
stanoveny v kap. 6 Návrhu ÚP, resp. 6.1.C.
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6.1.2

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH
VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT.
Bez požadavku. Pokud jejich potřeba vyplyne z projednání, bude vymezení těchto ploch a
koridorů prověřeno. Do návrhu zařazena územní rezerva (Autokemp jako RH na SZ je
odůvodněna v kap. 13.)

6.1.3

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ
NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO.

1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
 stavba v ZÚR označená č. E.04 - vedení VVN 400 kV Vernéřov - Vítkov, která zasahuje do k. ú.
Nadlesí (požadavek PÚR, ZÚR, ÚAP), zařazena povinně
 další dopravní a technická infrastruktura včetně souvisejících staveb, pokud požadavek vyplyne
z navrženého řešení. VPS uvedeny v kap.7 Návrhu ÚP.
2. Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
 případná protipovodňová opatření, konkrétní opatření nenavržena, ale umožněna
 prvky Územního systému ekologické stability (u nadregionálních a regionálních prvků ÚSES
požadavek ZÚR), všechny části ÚSES funkční, tedy nedošlo k jejich zařazení do VPO.
 opatření na ochranu přírodního, kulturního a archeologického dědictví. Všechny hodnoty
chráněny a vyhodnoceny v kap. 3. Odůvodnění, žádná VPO nestanoveno
3. Asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
 pokud jejich potřeba vyplyne z projednání, bude vymezení ploch pro asanace, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, prověřeno. Nebylo žádné území vyhodnoceno pro
asanaci.
4. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo:
 dopravní infrastruktura, pokud potřeba vyplyne z navrhovaného řešení, zařazena
 technická infrastruktura (mimo liniové), pokud potřeba vyplyne z navrženého řešení. zařazena
5. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo:
 vymezení veřejných prostranství, nezařazena
 další opatření, pokud potřeba vyplyne z projednání - nebyla zařazena
Předkupní právo pro město Loket jako oprávněného bude vymezeno na základě jednání s městem
Loket. Předkupní práva předložena městu při kontrole návrhu ÚP.

6.1.4

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI.

Prověření plochy ve stávajícím Územním plánu města Loket označené 1Z-1a (bývalé koupaliště - plocha
BI- BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ) zpracováním územní studie, popřípadě regulačního plánu. Pokud vyplynou další
požadavky v průběhu projednávání, lze stanovit prověření vymezení těchto ploch a koridorů. Plocha býv.
koupaliště byla posouzena a zařazena do ploch BI a pro její využití byla stanovena povinnost pořídit územní
studii.
Do návrhu ÚP zařazeno pořízení: 1 regulačního plánu MPR,
5 územních studií na lokality a centrální veřejná prostranství města
0 dohod o parcelaci
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6.1.5

PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ.

Bez požadavku.

6.1.6

POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚP LOKET A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO
ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ.

Návrh ÚP Loket bude zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Návrh bude
tvořit jeden celek, který bude obsahovat dva oddíly - Obsah územního plánu a Odůvodnění územního
plánu: Návrh je uspořádán dle požadavků.
Další požadavky na zpracování návrhu ÚP Loket a počtu vyhotovení:



Bude zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, tj. návaznost řešení ÚP
Loket na územní plány sousedních obcí,
a další spíše metodické
Požadavky pro fázi veřejného jednání jsou plněny.
6.1.7

POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOKET NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.

Příslušné orgány ochrany přírody a krajiny - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les a Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nevyloučily významně negativní vliv na evropsky významné lokality Kaňon Ohře a
Nadlesí. Z uvedeného důvodu bude zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (§ 47 odst. 3
stavebního zákona). Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude posouzení vlivu na
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), oboje
zpracované příslušnými autorizovanými osobami.
Vyhodnocení vlivů je zpracováno v samostatném dokumentu, výsledky vyhodnocení viz kap. 10
Odůvodnění.
Konkrétně: Po společném jednání doplněn do materiálu SEA dodatek, který reaguje na 2 nové zastavitelné
plochy, které se po společném jednání dostaly do pokynů pro úpravu návrhu ÚP.

6.1.8

DALŠÍ POŽADAVKY NA OBSAH NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LOKET, KTERÉ VYPLYNULY
Z PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ:

1. Prověřit možnost vymezení ploch vyplývajících z § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a řešení zapracovat do textové a grafické části návrhu
Územního plánu Loket. Zařazeno vyhodnocení civilní obrany – viz kap. 5.1.
2. Prověřit zajištění dostatečného množství vnějších zdrojů požární vody. Souvisí s dodávkou vody - viz
Odůvodnění kap. 13.4. a kap. 5.1.
3. Do textové části návrhu ÚP Loket uvést požadavek na zajištění dostatečných šířkových parametrů a
průjezdnosti pro požární vozidla podle ČSN 730802 a ČSN 730804.Zařazen – viz. kap. 4.1.2 Návrhu
ÚP
4. V případě převzetí prvků ÚSES - navržených lokálních biocenter, vymezených v platném Územním
plánu města Loket, nebo při vymezení nových lokálních biocenter, prověřit stanovení návrhu
opatření pro tato biocentra na základě individuálního posouzení jednotlivých prvků, nikoliv
uplatňovat obecné zásady ve smyslu „postupně vyloučit smrk a introdukované dřeviny“ nebo
„preferovat jedli a listnáče“, a to v souladu s trvale udržitelným a přírodě blízkým hospodařením v lesích.
Prvky ÚSES nově nenavrhovány, jen zpřesněny, výčet opatření není nutný.
5. V souvislosti s prokázáním nezbytnosti navržených záborů ZPF je zapotřebí, aby byly v návrhu ÚP
Loket uvedeny údaje o celkovém rozsahu (výměra) navržených rozvojových ploch a byl vyčíslen
rozsah rozvojových ploch navržených pro jednotlivá hlavní funkční využití.- viz kap. 8. Návrhu
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6. Odůvodnění záborů ZPF bude provedeno ke všem rozvojovým lokalitám, tedy i k těm, které budou
do ÚP Loket přebírány z platného Územního plánu města Loket. viz kap. 8. Návrhu
7. Ve výkresu předpokládaných záborů ZPF budou vyznačeny hranice pozemků, uvedeny čísla pozemků
a vyznačeny druhy pozemků jak u zemědělské půdy, tak u nezemědělské půdy, a to alespoň ve
formě katastrálních značek. viz kap. 8. Návrhu
8. V tabulkové části Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF bude u
jednotlivých rozvojových lokalit uvedena poznámka, zda se jedná o nově navrženou lokalitu, či o
lokalitu převzatou z platného Územního plánu města Loket, případně o lokalitu s již vydaným
územním rozhodnutím. viz kap. 8. Návrhu
9. Pokud dojde v návrhu ÚP Loket k aktualizaci hranice zastavěného území, bude ve výkresu
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení vyznačena platná hranice zastavěného území ke
dni zpracování výkresu a nově navrhovaná hranice zastavěného území. viz kap. 8. Návrhu
Souhrnné vyhodnocení:
Návrh ÚP se zabývá a řeší všechny požadavky ze Zadání ÚP, nejvýraznější je koncepce cestovního ruchu
ve všech aspektech, dále ochrana přírody a krajiny včetně řešení údolních poloh a inovované podmínky
pro PRZV.

6.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S BODY (1-4) UVEDENÝMI VE VYHLÁŠCE Č. 500/2006 SB.
V PŘÍLOZE 7, ČÁSTI II. BOD B
Výše uvedené body jsou nerelevantní k projednávanému územnímu plánu Lokte.

7. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZUR
(§43, ODST.1 SZ) S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
Záměry ÚP Loket nekolidují s dokumentacemi okolních sousedních obcí, jsou s nimi v koordinaci (s těmi,
které byly vydány podle zák. 183/2006 Sb.), u ostatních lze předpokládat nové řešení - tedy nové plány se
mohou přizpůsobit ÚP Loket.
Fakticky však žádné záležitosti nadmístního významu nad rámec ZÚR KK ÚP Loket nenavrhuje.

8. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDÁNÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Vyhodnocení záborů ZPF bylo vyhodnoceno v souladu s metodickým doporučením vydaným Odborem ÚP
MMR a Odborem ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z r. 2013. Nad rámec tohoto pokynu byly
respektovány požadavky orgánu ochrany ZPF uplatněné v zadání. Ve výkrese jsou vyznačeny všechny
rozvojové plochy (jak zastavitelné plochy a plochy přestaveb, tak změny v krajině a dopravní návrhy),
nezávisle na tom, zda u nich dochází či nedochází k záboru ZPF či PUPFL; z výkresu i v tabulkové části (viz
Příloha č. 1 Odůvodnění) není-li uvedeno jinak, tak platí, že záměr je převzat z původní koncepce. Nové
zastavitelné plochy (příp. jejich části) jsou ve výkrese označeny (v rámci zjednodušení jsou jako nové
započítány všechny dopravní záměry mimo zastavitelné plochy a zábory pro rozhledny).

8.1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ
PŮDNÍ FOND
K záboru ZPF dochází ve všech katastrálních územích v řešeném území vyjma Údolí u Lokte. K trvalému
záboru jsou určeny plochy uvedené v Tabulce předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (Příloha č.1
Odůvodnění) o celkové výměře 9,84 ha.
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8.1.1

VÝPIS A CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH PŮDNÍCH JEDNOTEK (HPJ)

Dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ze dne 15. prosince 1998, kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, změny
546/2002 Sb.
BPEJ a třídy ochrany ZPF
V území jsou zastoupeny půdy v I. až V. třídě ochrany. Údaje o třídě ochrany ZPF jsou uvedeny ve výkresu a
v tabulce záborů ZPF.
Charakteristika tříd ochrany ZPF:
Půdní jednotky jsou zařazeny do tříd ochrany zem. půdy podle metodického pokynu ze dne 12.6.1996 č.j.:
OOLP/1067/96.
I. třída: nejcennější půdy, vyjmutí možné jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II. třída: půdy s nadprůměrnou produkční schopností, vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné, s
ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné.
III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, v územním plánování
možno eventuelně využít pro výstavbu.
IV. třída: půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
V. třída: ostatní půdy s nízkou produkční schopností, pro zemědělské účely postradatelné. Předpoklad
efektivnějšího nezemědělského využití (s výjimkou ochranných pásem, chráněných území ap.)
Většina navržených záborů se týká V. a III. třídy ochrany. Záborem jsou dotčeny následující BPEJ:
 7.56.00 (I. tř. ochrany; 1,5% z celkového rozsahu záborů),
 5.58.00, 8.34.04, 8.34.24 (II. tř. ochrany; 12,1% z celkového rozsahu záborů),
 5.55.01, 8.34.24 (III. tř. ochrany; 64,7%),
 5.32.04, 8.50.14 (IV. tř. ochrany; 3,8%)
 7.32.41, 7.37.16, 7.39.39, 7.40.67, 7.40.68, 8.40.68 (V. tř. ochrany; 17,9%)

8.1.2

ÚDAJE O VYUŽITÍ PLOCH NAVRHOVANÝCH K ZÁBORU

Údaje o uspořádání ZPF, ÚSES a pozemkových úpravách:
V řešeném území je vysoký podíl lesů (cca 68% území) – zejm. v k.ú. Údolí u Lokte (kde zaujímá 91% území).
Zemědělská půda zaujímá cca 20% řešeného území, zem. pozemky se vykytují spíše v k.ú. Nadlesí a Dvory u
Lokte. Převahu zemědělských pozemků tvoří trvalé travní porosty (60% ze ZPF), následuje orná půda (34%),
minoritu tvoří zahrady a sady (6%) – tomu odpovídá i rozložení záborů.
Územím prochází nadregionální, regionální a lokální ÚSES, územní plán nenavrhuje nové úseky k založení.
Tabulka záborů v zastavěném území
kat. území
Loket
Dvory
Nadlesí
Údolí u Lokte
celkem
8.1.3

zábor ZPF
0,56 ha
0,00 ha
0,00 ha
0,00 ha
0,56 ha

ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Navržené zábory vycházejí z požadavků města a vlastníků pozemků, zároveň splňují požadavky Zadání ÚP.
Většina navržených záměrů pochází z původního plánu, nad rámec pův. koncepce bylo vymezeno jen
několik ploch (viz dále a kap. 8.2)
Při porovnání rozsahu záborů dle základních skupin lokalizace vynětí, lze konstatovat tyto skutečnosti:
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zábory celkem v zastavitelných plochách ............................................................................8,27 ha
z toho zábory v zastavěném území (využití rezerv) .............................................................0,56 ha
zábory pro změny v krajině (mimo zastavitelné plochy a vyjma ploch dopr. infr.) .............1,39 ha
zábory pro dopravní infrastrukturu (mimo zastavitelné pl.)................................................0,18 ha

Plochy bydlení
V k.ú. Loket se jedná o zastavitelné plochy bydlení (BH, BI) a plochy smíšené obytné (SM, SV) o celkovém
rozsahu 3,88 ha záborů (plochy soukromé zeleně bilancovány zvlášť, viz dále):
 Z 01 (BI) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 02 (BI) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 03 (BI) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 04 (BI) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 05 (SV) – zábor 2,72 ha na půdách III. třídy ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace)
jedná se o plochy bydlení smíšené obytné pro cca 23 RD podél komunikace III/2099, které
navazuje na plochu parkoviště (D9, plocha bilancována v rámci ploch dopravní infrastruktury).
 Z 06 (BI) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 07 (BH) – zábor 0,42 ha na půdě II. tř. ochrany (plocha částečně převzata z pův.
dokumentace)
jedná se o plochu navazující na bytové domy v ul. Sportovní – plocha je vymezena kvůli
chybějícímu doplňkovému vybavení k bydlení: parkoviště, parková úprava, atp.), do záboru
byly zahrnuty i plochy uvnitř zastavěného území, které jsou vedeny jako pozemky ttp. V tomto
místě bylo i upravováno zastavěné území dle §52 stavebního zákona (zmenšeno tak, aby vedlo
po hranici parcel). v této zastavitelné ploše se již na pozemku ttp nachází parkoviště,
zastavitelná plocha jej zahrnuje. Výsledný tvar zastavitelné plochy odpovídá řešení v původní
dokumentaci.
 Z 13 (SM) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 19 (BI) – zábor 0,53 ha na půdách V. tř. ochrany (plocha v celém rozsahu převzata z pův.
dokumentace), jedná se o pozemky bydlení pro 2 RD v ul. Československé armády pod
motokrosem, v návaznosti na zastavěné území. Plocha se nachází na pozemcích ve svahu, které
nejsou zemědělsky využívány, a jsou (v části určené pro výstavbu) z větší míry zarostlé
náletovou zelení. Zároveň z hlediska případného obhospodařování se jedná o plochu, která je
sevřena mezi plochu silnice a motokrosu.
 Z 20 (BI) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace), zábor PUPFL
 Z 23 (BI) – zábor 0,08ha na půdě V. tř. ochrany (nová plocha nad rámec záměrů pův.
dokumentace); jedná se o plochu zahrady v zastavěném území umožňující výstavbu 1 RD (v ul.
Československé armády
 Z 24 (SM) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace), zábor PUPFL
 Z 29 (SM) – zábor 0,1 ha na plochách I. tř. ochrany uvnitř zastavěného území (plocha převzata z
pův. dokumentace), jedná se o stávající zahradu v ul. Tovární, plocha pro cca 1 RD (/objekt)
 Z 33 (SV) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 34 (BI) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 35 (BI) – zábor 0,03 ha na půdě V. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace)
V k.ú. Dvory u Lokte se jedná o zastavitelné plochy smíšené obytné (SV) o celkovém rozsahu 0,30 ha záborů,
v části Dvory je zastavěné území již zcela využito, jedná se tedy o jediné rozvojové plochy:
 Z 61 (SV) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 62 (SV) – zábor 0,30 ha na půdě II. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace); jedná
se o plochu mezi polní cestou a zastavěným územím, pozemky ttp jsou částečně zarostlé a
zemědělsky nevyužívané; jedná se o plochu podél stávající zpevněné komunikace (=s
příjezdem), jedná se o vhodnější místo z hlediska zástavby z důvodu udržení kompaktnosti
sídla; (alternativním vymezením na východní straně sídla, kde se sice nacházejí pozemky nižší
bonity, by se narušily pozemky zemědělsky obhospodařované);
V k.ú. Nadlesí se jedná o zastavitelné plochy smíšené obytné (SV) o celkovém rozsahu 0,65 ha záborů, ve
všech případech převzaté z původní koncepce:
 Z 72 (SV) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 74 (SV) – zábor 0,39 ha na půdě III. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace), jedná
se o plochu pro cca 3 RD navazující na zastavěné území v jižní části sídla, část plochy vymezena
pro soukromé zahrady – bilancovány zvlášť;
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Z 76 (SV) – zábor 0,26 ha na půdách IV. a V. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace),
jedná se o plochu pro cca 2 RD navazující na zastavěné území v severní části sídla

Plochy zeleně – soukromých zahrad
Plochy soukromých zahrad (ZS) byly vymezeny zejm. ve venkovských částech v návaznosti na plochy SV při
okrajích sídel jako přechod do krajiny, jedná se o soukromé zahrady, tyto plochy jsou vymezovány z důvodu
omezení zástavby (stavbou hlavní, viz regulace). Tyto plochy představují zábor o celkovém rozsahu 0,96 ha.
V k.ú. Dvory u Lokte:
 Z 61 (ZS) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 62 (ZS) – zábor 0,08 ha na půdě II. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace); jedná
se o plochu mezi polní cestou a zastavěným územím, pozemky ttp jsou částečně zarostlé – viz
též odůvodnění u Z 62 (SV) výše.
V k.ú. Nadlesí:
 Z 72 (ZS) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 74 (ZS) – zábor 0,76 ha na půdě III. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace, plocha
navazující na zastavěné území v jižní části sídla, část plochy blíže k obci vymezena pro bydlení
(viz text výše)
 Z 76 (ZS) – zábor 0,12 ha na půdě IV. a V. tř. ochrany, jedná se o přechod ze stavební plochy do
krajiny
Plochy rekreace
Plochy rekreace představují jak zastavitelné plochy (RH, RI), tak plochy rekreace, které mají charakter
nezastavitelných ploch (RN), pro účely bilancování jsou vedeny jako plochy rekreace, z hlediska
"zastavitelnosti" se v případě RN jedná o plochy změn v krajině. Pro účely hodnocení jsou plochy změn v
krajině považovány za záměry nové nad rámec pův. dokumentace. Celkem plochy pro rekreaci představují
zábor 2,35 ha, tedy druhý největší podíl záborů.
V k.ú. Loket se jedná o zastavitelné plochy rekreace (RH, RI) a plochy v nezastavěném území (RN):
 Z 09 (RH) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 15 (RI) – zábor 0,14 ha na půdě V. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace), jedná se
o ještě nezastavěné rozparcelované pozemky pro 3 chaty v lokalitě Nad tratí vymezené vně
zastavěného území
 Z 16 (RI) – zábor 0,44 ha na půdách V. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace), jedná
se o ještě nezastavěné rozparcelované pozemky pro 11 chat v lokalitě Nad tratí vymezené vně
zastavěného území
 Z 17 (RI) – zábor 0,39 ha na půdách V. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace), jedná
se o ještě nezastavěné rozparcelované pozemky pro 10 chat v lokalitě Nad tratí vymezené vně
zastavěného území
 K 01 (RN) – zábor 1,39 ha na půdách III. a V. tř. ochrany (plocha nad rámec pův. dokumentace),
jedná se o plochu pro rekreaci na přírodních plochách navazující na zastavitelné plochy sportu,
na těchto plochách bude situován (např.) altán, vodní plocha, herní prvky, mobiliář atp. (plocha
řešena v rámci studie zpracované pro město), plocha je mj. vymezena i s ohledem na §7
odst. 2) vyhlášky č.501/2006; plocha je zde uvedena jako plocha nad rámec původní
dokumentace, přestože již v původní dokumentaci byla zahrnuta jako plocha stabilizovaná
("smíšená zóna s podílem sportovní funkce") - jedná se tedy o stejný (velmi podobný) záměr,
avšak zde byla vyhodnocena z hlediska metodické správnosti (bilancuji dotčení ZPF). Reálný
zábor ZPF bude významně nižší než 1,39 ha, vzhledem k tomu, že se nejedná o plochu
zastavitelnou, jde o plochu přírodní, podle regulativů bez trvalých staveb (viz kap. 6.2 Návrhu).
V k.ú. Dvory u Lokte se jedná o plochy v nezastavěném území (RN):
 K 02 (RN) – bez záboru ZPF (plocha nad rámec pův. dokumentace)
Plochy občanského vybavení
Plochy občanského vybavení představují zastavitelné plochy (OV, OS, OM), tedy plochy pro veřejnou
infrastrukturu, plochy sportu a plochy komerční. Plochy nepředstavují žádný zábor ZPF.
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V k.ú. Loket se jedná o zastavitelné plochy rekreace (OS, OV, OM):
 Z 02 (OS) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 11 (OV) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 28 (OS) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
V k.ú. Nadlesí:
 Z 71 (OS) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace).
V k.ú. Údolí u Lokte:
 Z 51 (OV) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
Plochy dopravní infrastruktury:
Plochy dopravní infrastruktury představují zastavitelné plochy (DS) a záměry v oblasti rozšíření komunikací,
ploch parkovišť, cyklostezek atp. Celkem představující zábor 1,68 ha, tedy třetí největší podíl záborů. Pro
účely bilancování jsou všechny dopravní návrhy mimo zastavitelné plochy bilancovány jako nové.
V k.ú. Loket:
 Z 02 (DS) – bez záboru ZPF (plocha DS vznikla v plánované ploše bydlení z pův. dokumentace)
 Z 05 (DS) – 1,18 ha na půdě III. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 08 (DS) – bez záboru ZPF (nad rámec pův. dokumentace)
 Z 10 (DS) – 0,22 ha na půdě II. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 18 (DS) – 0,01 ha na půdě V. tř. ochrany (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 22 (DS) – bez záboru ZPF (nad rámec pův. dokumentace)
 Z 26 (DS) – bez záboru ZPF (nad rámec pův. dokumentace)
 Z 27 (DS) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace), zábor PUPFL
 Z 30 (DS) – bez záboru ZPF (nad rámec pův. dokumentace)
 Z 37(DS) – rozšíření (rozsah 0,09 ha) stávajícího využívaného parkoviště pro účely parkování
veřejnosti (a návštěvníku města) v ul. Sportovní, jedná se veřejný zájem, pozemek trvalého
travního porostu se nachází v II.tř. ochrany, ale ve skutečnosti se jedná se o navážku, zatřídění
do BPEJ nebude odpovídat skutečnosti.
 KK 1 – bez záboru ZPF, zábor PUPFL
 C1 – záboru 0,06 ha na půdě II.tř. ochrany ZPF, úsek sdružené cyklostezky s pěší dopravou, Supí
potok – sídliště Sportovní; úsek podél Ohře (mezi zahrádkami a Ohří) leží celý ve II. tř. ochrany
 C2 – cyklostezka, zábor 0,01 ha na půdě V. tř. ochrany ZPF
 C3 – bez záboru ZPF
 C4 – záboru 0,05 ha na půdě V.tř. ochrany ZPF
 C5 – bez záboru ZPF
 C6 – záboru 0,05 ha na půdě V.tř. ochrany ZPF
 C7 – bez záboru ZPF
 PK1 – bez záboru ZPF, zábor PUPFL
 PK2 – bilancováno v rámci L 18
 PK3 – bez záboru ZPF
 PK3 – bez záboru ZPF
Plochy technické infrastruktury (TI) a plochy výrobny a skladování (VD, VL) nepředstavují zábor ZPF:
 Z 12 (VL) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 32 (VD) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace)
 Z 75 (TI) – bez záboru ZPF (plocha převzata z pův. dokumentace), ČOV
Rekapitulace zastavitelných ploch vymezených nad rámec pův. dokumentace (viz též Příloha č. 1
Odůvodnění a výkres O3) – zábory o rozsahu 0,82 ha:
 Z 08 (DS) – bez záboru ZPF
 Z 12 (VL) – bez záboru ZPF
 Z 14 (OM) – bez záboru ZPF
 Z 21 (BI) – bez záboru ZPF
 Z 22 (DS) – bez záboru ZPF
 Z 23 (BI) – nad rámec 0,08 ha
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Z 26 (DS) – bez záboru ZPF
Z 37 (DS) – nad rámec 0,09 ha
Z 76 (ZS) – nad rámec 0,65 ha

Nad rámec původní dokumentace jsou dále považovány změny v krajině a plochy dopravní infrastruktury,
celkem o rozsahu 1,56 ha.

8.1.4

VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ

Číselné vyhodnocení záborů je detailně provedeno v samostatné tabulkové příloze č.1 Odůvodnění.
V zastavitelných plochách převažují zábory pro bydlení v rodinných domech a smíšené obytné bydlení (49%
všech záborů), plochy rekreace (24%) a plochy dopravní infrastruktury (17% všech záborů), pro jednotlivé
další účely vynětí se jedná o zábory kolem 10%.
Zábory v nezastavitelném území (ve volné krajině) se týkají pouze ploch rekreace (K 01) na přírodních
plochách – plocha navazující na zastavitelné plochy v oblasti Nad hájovnou.
Tabulka záborů dle třídy ochrany (zaokrouhleno, údaje uvedeny v ha):

Zábor [ha]
[%]

celkem
V. zábor ZPF

I.

II.

III.

IV.

0,15

1,19

6,37

0,37

1,76

9,84

1,5

12,1

64,7

3,8

17,9

100

Tabulka záborů dle druhu pozemku (zaokrouhleno, údaje uvedeny v ha):
orná
ttp

Zahrady, sady

součet

Celkem [ha]

3,74

5,78

0,32

9,84

[%]

38,0

58,7

3,3

100

Tabulka záborů dle navrhovaného využití:
bydlení vč. smíšeného
rekreace
občanské vybavení
dopravní infrastruktura
plochy zeleně
součet

ha
4,84
2,35
0,00
1,69
0,96
9,84

%
49,2
23,9
0
17,2
9,8
100

I. tř. [ha]
0,10
0,00
0,00
0,05
0,00
0,15

II. tř. [ha]
0,73
0,00
0,20
0,36
0,10
1,19

III.-V.tř. [ha]
3,92
2,35
0,00
1,35
0,88
8,50

8.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
V řešeném území dochází k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa o celkovém rozsahu 1,44 ha –
všechny zábory jsou v k.ú. Loket.
Jedná se o návrhy zastavitelných ploch (v rozsahu 0,93 ha):
 Z 11 z důvodu nespecifikované občanské vybavenosti (0,29 ha) – plocha může být využita pro
veřejnou občanskou infrastrukturu – zábor uvnitř zastavěného území,
 Z 18 (plocha dopravní infrastruktury DS; 0,04 ha) z důvodu rozšíření příjezdu do lokality Nad
tratí, příjezdová cesta má nevhodné parametry,
 Z 20 (plochy bydlení a dopravní infrastruktury; 0,45ha) – zábor uvnitř zastavěného území,
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Z 24 (plochy smíšené obytné; 0,01 ha) – zarovnání hrany zástavby a umožnění lepšího využití
stávající plochy pro bydlení; vymezená plocha nepřesahuje hranice okolních objektů,
Z 27 (plocha dopravní infrastruktury; 0,13 ha) - rozšíření záchytného parkoviště (stávající
parkoviště již je na pozemku PUPFL) z důvodu podpory turistického ruchu a omezení parkování
uvnitř města.

Dále o plochy dopravní infrastruktury (mimo zastavitelné plochy; v rozsahu 0,46 ha):
 koridor KK1 – koridor pro směrovou úpravu komunikace a s tím související úpravu parkovacích
ploch; územním plánem byl vymezen koridor, v případě plného využití při hraně koridoru
můžou být dotčeny pozemky PUPFL, které do něj částečně zasahují (viz výkres) – případný
zábor max. 0,02 ha (po společném j. byl koridor upraven na základě podrobnější dokumentace,
do uvedeného záboru je zahrnuto i stávající parkoviště nacházející se na pozemku PUPFL)
 úsek cyklostezky C3 (ul. Sadová – směr Hory), úsek podél dráhy o délce 990m (pro zábor
počítáno s šíří 3,5m) - zábor 0,35 ha, úsek je navržen jako veřejně prospěšná stavba VD 9
 rozšíření příjezdové komunikace PK1 k lokalitě Z 06 (za lokalitou Finské domky), rozšíření
zahrnuje vybudování chodníku a možnost uložení sítí technické infrastruktury, rozšíření je
navrženo jako veřejně prospěšná stavba VD 1.
Dále byla územním plánem vytipována místa pro případné umístění rozhledny – jedná se o podmíněně
přípustné využití ploch NL a ZP pouze za podmínky umístění v prostoru vymezeném v hl. výkresu,
podmínkou max. záboru do 200m2 PUPFL a posouzení krajinného rázu. Pro účely bilancování záboru je tedy
počítáno s max. rozsahem 0,02ha a to pro všechna umístění (i když reálně nedojde ke stavbě tří rozhleden,
a v případě K05 nemusí k záboru PUPFL dojít, pokud bude umístěna na ploše ZP-tedy mimo pozemky
PUPFL). Pro účely bilancování záborů je tedy počítáno s 0,06 ha.
Nad rámec původní koncepce jsou pouze záměry rozhleden a dopravní infrastruktury (u dopravní
infrastruktury jsou všechny záměry v rámci zjednodušení bilancovány jako "nové" – dtto viz kap. 8.1),
zastavitelné plochy představující zábor PUPFL byly již vymezeny v předchozí ÚPD. Celkem jde tedy o 0,52 ha
nad rámec pův. koncepce.

9. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE §53,ODST.4 SZ
a) soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem pořizovatel přezkoumal vyhodnocení, které je uvedeno v kapitole 2. odůvodnění ÚP Loket
(Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem, vyhodnocení
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů) i návrh ÚP Loket a s přihlédnutím ke
stanoviskům nadřízeného orgánu územního plánování ke společnému jednání (zn. KK/1428/RR/19
ze dne 29.08.2019) a k veřejnému projednání (zn. KK/46/RR/21 ze dne 02.02.2021) dospěl k závěru,
že návrh ÚP Loket je v souladu s Politikou územního rozvoje ve znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a se
Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění aktualizace č. 1.
b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území - významnou
dominantou města Loket je hrad spolu s historickým centrem města s množstvím objektů, které
jsou zařazeny v seznamu nemovitých kulturních památek a jsou součástí Městské památkové
rezervace Loket (dále také „MPR“), která představuje nejvyšší stupeň ochrany památkového fondu
a současně nejpřísnější režim pro stavební činnost. Vymezení MPR je zakresleno v grafické části
návrhu ÚP Loket. MPR je v ÚP Loket zároveň vymezena jako urbanisticky mimořádně cenné území.
V ÚP je navíc vymezeno tzv. pásmo optického kontaktu s MPR (OK MPR), pro které jsou stanoveny
zvláštní podmínky mající za úkol nevpouštět do území velké infrastrukturní projekty a tlumit
extrémy v charakteru výstavby. V území se nacházejí také další hodnotné architektonické prvky,
které ÚP respektuje (železniční viadukt v Údolí, hlavní most do historického centra, lávky pro pěší
přes Ohři, železniční tunel). Výraznou hodnotou města je v ÚP také definován charakter krajinného
prostředí.
ÚP Loket umožňuje do nezastavitelného území umístit pouze stavby a zařízení, které jsou uvedeny v
§ 18 odst. 5 stavebního zákona s tím, že v podmínkách využití ploch je u některých ploch omezení
ještě přísnější, zejména pak na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. ÚP Loket respektuje
rozsah rozvojových ploch z předchozí ÚPD (Územní plán města Loket), které dorovnávají okraj
vlastního města a nenavrhuje plošný rozvoj do dosud nezastavitelného území ani rozšiřování

62

ODŮVODNĚNÍ

stávajících samot. Navržena jsou pouze malá doplnění ploch, která vždy navazují na zastavěné
území.
Soulad s cíli a úkoly územního plánování obsahuje kapitola 3.1 odůvodnění návrhu ÚP, kapitola 3.2
odůvodnění se zabývá historickými, kulturními, architektonickými i urbanistickými hodnotami,
kapitola 3.2 odůvodnění pak požadavky na ochranu nezastavěného území. Po přezkoumání údajů
v uvedených kapitolách, návrhu ÚP a s přihlédnutím k prvnímu odstavci tohoto bodu pořizovatel
dospěl k závěru, že návrh ÚP Loket je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů - ÚP Loket
zpracovala oprávněná osoba - Ing. arch. Ivan Kaplan, autorizovaný architekt (ČKA 00576). Posouzení
vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti zpracoval Mgr. Stanislav Mudra, držitel
autorizace k provádění posouzení podle § 45 h a i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny (č.j. autorizace 630/66/05). Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
zpracovala Mgr. Kateřina Šulcová, držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku na
základě rozhodnutí MŽP č. j. 88949/ENV/14. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území zpracoval Ing. arch. Ivan Kaplan. Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů obsahuje kapitola 4. odůvodnění. Pořizovatel
přezkoumal údaje uvedené v této kapitole i obsah návrhu územního plánu a jeho projednání a
dospěl k závěru, že územní plán je zpracován a byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2004 Sb. a 501/2006 Sb.
d) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - na základě požadavku
uplatněného Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, při
projednání návrhu zadání byl ÚP Loket zpracován s Vyhodnocením vlivů územního plánu na životní
prostředí. Po společném jednání vydal uvedený orgán souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů
návrhu Územního plánu Loket na životní prostředí (stanovisko SEA) s podmínkami, které ÚP
splňuje, popřípadě byly do návrhu ÚP zapracovány. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Loket s
požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů obsahuje kapitola 5. odůvodnění návrhu ÚP. Pořizovatel přezkoumal údaje uvedené v této
kapitole i obsah návrhu ÚP a dospěl k závěru, že návrh ÚP Loket je v souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Požadavky
ze stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do návrhu ÚP Loket, v případě rozdílných názorů
pořizovatele a dotčeného orgánu bylo dosaženo dohody, která se promítla do návrhu ÚP. Rozpory
ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního zákona řešeny nebyly.

10. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČ. VÝSLEDKŮ
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Orgány ochrany přírody a krajiny - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště
Správa CHKO Slavkovský les a Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nevyloučily významně negativní vliv na evropsky významné lokality Kaňon Ohře a Nadlesí. Je proto
zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (§ 47 odst. 3 stavebního zákona).
Vyhodnocení vlivů územního plánu je zpracováno v samostatném dokumentu, součástí vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území je posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) i posouzení vlivu na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti – tyto dokumenty jsou svázány společně v jednom svazku.
Kapitolu A) Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracovala Mgr. Kateřina Šulcová,
Dukelská 2541, 276 01 Mělník – dokumentace "Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro
účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů".
Pokyny pro úpravu ÚP po společném jednání měly odraz i do vyhodnocení SEA, byly zapracovány do
vyhodnocení SEA formou Dodatku, který je připojen autorkou SEA Vyhodnocení SEA bylo tedy pro veřejné
projednání předloženo ve verzi pro společné jednání s Dodatkem z června 2020.
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Ze závěrů vyhodnocení (viz kap.12) vyplývá, že navržené řešení má jen velmi malý rozdíl vlivů na životní
prostředí (vůči stavu současně platné ÚPD), a že nerealizace záměru (územního plánu) by nevedla k výrazné
změně vlivů na životní prostředí. Možné negativní dopady na životní prostředí budou s ohledem na rozsah
navrhovaných rozvojových ploch hodnoceným územním plánem velmi malé a málo významné. Současně
však v závěrech vyhodnocení poukazuje na nutnost respektování opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci záporných vlivů na životní prostředí, které jsou uvedeny v kap. 8 předkládaného hodnocení.
Tyto kompenzační opatření jsou spíše charakteru návazných územních řízení, do výroku byly zapracovány
pouze některé konkrétní požadavky:
 požadavek na vyhodnocení krajinného rázu u rozhleden a mostů (požadavek prostorového
uspořádání v územích MPR, OK MPR a CHKO – kap. 6.3 Návrhu),
 požadavek na zasakování dešťových vod na vlastním pozemku (viz koncepce TI, kap. 4.2.2
Návrhu).
Některé není třeba zapracovávat (např. požadavek na dodržení vymezení plochy záměru (u ploch s RZV toto
vyplývá z principu územního plánování – záměr nelze realizovat jinde, než tam, kde to je určeno). Případné
požadavky na zapracování opatření vyplynou ze společného jednání.
Na základě výsledků společného jednání a pokynů pro úpravy byl k dosavadnímu vyhodnocení SEA připojen
Dodatek, který reaguje na 2 změny zastavitelných ploch v území po společném jednání. Lze tedy
konstatovat, že materiál vyhodnocení SEA byl i pro veřejné jednání aktuální a v souladu s metodikou pro
zpracovávání ÚSES.
Po veřejném projednání z pokynů pořizovatele nevyplývaly žádné požadavky na posouzení v SEA ani
připomínky na úpravy nezazněly, tedy materiál SEA je pro vydání ÚP v aktuální verzi.

Kapitolu B) Vyhodnocení vlivů územního plánu na EVL nebo PTO zpracoval Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8,
750 02 Přerov – dokumentace"Posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle
§ 45 h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny".
Ze závěrů vyhodnocení (viz kap.12) vyplývá, že územní plán nebude mít významný negativní vliv na příznivý
stav předmětů ochrany, celistvost lokalit a na integritu soustavy NATURA 2000. Posouzením byly vyloučeny
přeshraniční vlivy na soustavu NATURA 2000 i kumulativní vlivy se známými koncepcemi. Zároveň (v kap.13)
jsou obsažena zmírňující opatření a další doporučení, z nichž byl zapracován požadavek na minimalizaci
odtoku dešťových vod (překryv s požadavkem SEA viz výše), ostatní požadavky mají charakter spíše
požadavků do návazných řízení, případně budou zapracovány na základě výsledků společného jednání.
Na základě výsledků společného jednání a pokynů pro úpravy bylo potřebné dosavadní vyhodnocení
NATURA upravit do aktuální podoby k prosinci 2020, celkové vyhodnocení bylo tedy aktuální, včetně
vyhodnocení všech ploch a se změnou značení ploch.
Po veřejném projednání z pokynů pořizovatele nevyplývaly žádné požadavky na doplnění posouzení
NATURA ani připomínky na úpravy nezazněly, tedy materiál NATURA je pro vydání ÚP v aktuální verzi.

Kapitoly C) až F) zpracoval Ing. arch. Ivan Kaplan, zpracovatel územního plánu Lokte.

11. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50, ODST.5 SZ
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika,
tel.: +420 354 222 300
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168,
DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 353 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
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V Karlových Varech dne 5. 6. 2019
Číslo jednací: KK/2795/ZZ/19
Vyřizuje / linka: Bc. Soukupová / 503
STANOVISKO VYHODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO JEJÍM DOPLNĚNÍ
podle § 10g a v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Identifikační údaje:
Název: Územní plán Loket
Umístění: kraj: Karlovarský, obec: Loket
Pořizovatel koncepce: Městský úřad Loket, odbor výstavby, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket
Zpracovatel koncepce: Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO
Zpracovatel vyhodnocení: Mgr. Kateřina Šulcová, autorizovaná osoba podle § 19 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, autorizace č. j.: 88949/ENV/14 s platností do 31. 1. 2020
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na NATURA 2000: Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov,
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, autorizace č. j.: 630/66/05 s platností do dne 8. 3. 2020
ÚP Loket: „Návrh Územního plánu Loket“ (Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO, červen 2018)
Vyhodnocení SEA: „Vyhodnocení vlivů Územního plánu na životní prostředí“ (Mgr. Kateřina Šulcová,
červen 2018)
Posouzení NATURA 2000: „Posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“
(Mgr. Stanislav Mudra, červen 2018)
Průběh posuzování:
Dne 8. 12. 2017 bylo Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako
příslušnému orgánu dle § 22 písm. b) a e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „krajský
úřad“) pořizovatelem předloženo oznámení o návrhu zadání Územního plánu Loket (č. j. 707/2017/OV-14
ze dne 3. 11. 2017). Na základě obsahu návrhu zadání Územního plánu Loket požadoval krajský úřad ve
svém stanovisku zn. 4224/ZZ/17 ze dne 11. 12. 2017 dle § 47 odst. 3 stavebního zákona, vyhodnocení vlivů
Územního plánu Loket na životní prostředí.
Dne 19. 9. 2018 obdržel krajský úřad oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Loket (Ing.
arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO, červen 2018) č. j. 707/2017/OV-51 ze dne 14. 9. 2019. Součástí návrhu
bylo „Vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj“, jehož přílohou bylo „Vyhodnocení vlivů
Územního plánu na životní prostředí“ (Mgr. Kateřina Šulcová, červen 2018). K tomuto oznámení o
společném jednání o návrhu Územního plánu Loket vydal krajský úřad dne 25. 10. 2018 vyjádření zn.
4388/ZZ/18, ve kterém požadoval od pořizovatele podklady (stanoviska, připomínky) podle § 50 odst. 2 až 4
stavebního zákona pro vydání stanoviska podle § 10g a § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona.
Pořizovatel požádal dopisem č. j. 707/2017/OV-73 ze dne 5. 4. 2019 o vydání stanoviska SEA. Žádost byla
krajskému úřadu doručena dne 8. 4. 2019 a její přílohou byly krajským úřadem požadované podklady.
Krajský úřad na základě žádosti o vydání stanoviska k návrhu koncepce ÚP Loket vydal dle § 50 odst. 5
stavebního zákona sdělení k prodloužení lhůty pro vydání stanoviska k návrhu koncepce ÚP Loket č. j.
KK/1722/ZZ/19 ze dne 30. 4. 2019 z důvodu nutnosti doplnění vypořádání se stanovisky dotčených subjektů
pořizovatelem. Toto bylo doručeno dne 3. 6. 2019 jako Vyhodnocení stanovisek ke společnému jednání o
návrhu Územního plánu Loket (Bc. Hroníček, květen 2019)
Stanovisko:
Krajský úřad na základě povinných podkladů uvedených výše v tomto stanovisku a podkladů dle § 50 odst. 5
stavebního zákona vydává, ve smyslu ustanovení § 10i a dle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí
SOUHLASNÉ STANOVISKO
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k vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Loket na životní prostředí, za předpokladu dodržení
následujících podmínek:
1. Územní plán může být uplatněn pouze za předpokladu zohlednění a respektování veškerých opatření a
doporučení uvedených ve vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, zejména v těchto
oblastech:
Vlivy na hydrologické a hydrogeologické poměry
Odpadní dešťové vody v území co nejvíce zasakovat na vlastním pozemku nebo je znovu využít – např. k
zavlažování.
Vlivy na územní systém ekologické stability
Případné střety ÚSES, které jsou potenciálními migračními trasami organismů, s navrhovanými
rozvojovými plochami a koridoru je nutné řešit v podrobných projektových dokumentacích. Dotčené stavby
je potřeba vybavit dostatečně dimenzovanými průchody v místě křížení migračních tras atd. tak, aby
migrační potenciál křížených biokoridorů zůstal zachován.
Vlivy na zvláště chráněná území/památné stromy/významné krajinné prvky
Negativní vliv turistiky na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a další prvky ochrany přírody
je možné zmírnit environmentální osvětou návštěvníků, např. instalačních tabulí, pořádáním přednášek
nebo didaktických vycházek atd.
Přijmutí vhodných opatření k usměrnění návštěvníků a zabránění jejich pohybu mimo vymezené stezky a
komunikace.
Vlivy na krajinu/krajinný ráz a přírodní parky
Vyhodnocení veškerých navržených rozhleden a mostů v krajině v navazujícím stupni projektových
příprav z hlediska jejich možného dopadu na krajinný ráz.
Vlivy na biologickou rozmanitost – faunu a flóru
Kontrola invazních druhů rostlin, zejména neofytů (Reynoutria sp., Solidago sp., Impatiens glandulifera,
Helianthus tuberosus a dalších) na narušených a rekultivovaných plochách, kontrolovat tyto plochy až do
stabilizace poměrů.
Použití autochtonních druhů při návrhu zeleně a výsadbě stromů.
V navazujícím stupni projektových příprav prověřit, zda se na území stavebních záměrů nevyskytují
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.
Vlivy na akustickou situaci/klimatické poměry a znečištění ovzduší
Dílčí záměr umísťovaný do navržených rozvojových ploch a koridorů je nutné v navazujícím stupni
projektových příprav podrobně vyhodnotit z hlediska možného vlivu na akustickou situaci a znečištění
ovzduší. Je nutné dodržet hygienické a imisní limity dané platnou legislativou.
Při stavební činnosti vhodnými opatřeními (např. zkrápění komunikací) zamezit nadměrné prašnosti.
2. Respektování navržených opatření vzešlých z vyjádření stanovisek a připomínek dotčených orgánů a
ostatních organizací k návrhu Vyhodnocení vlivů územního plánu Loket na udržitelný rozvoj území (Ing.
arch. Ivan Kaplan, červen 2018), a to zejména ze stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (dále jen „Agentura“) č. j.
SR/0443/SL/2017–5 ze dne 12. 12. 2018 a vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (dále jen „Povodí“) č. j.
POH/42141/2018-2/032100 ze dne 4. 10. 2018, z nichž nejdůležitější jsou:
Upravení návrhu sítě ploch dopravní infrastruktury v území mimo zastavěné a zastavitelné území podle
požadavků Agentury.
Vyloučení autokempů na území CHKO Slavkovský les v územním plánu Loket (dále jen „ÚP Loket“).
Dohodnout s Agenturou text návrhu ÚP Loket a rozsah záboru pro rozhlednu v ploše ÚS 7.
Nové přemostění řeky Ohře u areálu České pošty (Svatošské skály) nebude umožňovat přejezd požárních
vozidel, pouze výjimečně sanitky o hmotnosti do 3,5 t.
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Z návrhu ÚP Loket vypustit návrh na obnovu malé vodní elektrárny v Revoluční ulici.
Pro stavby na území CHKO Slavkovský les stanovit podmínky v rozsahu, který připouští územní plán. Na
území CHKO Slavkovský les stanovit minimální výšku hlavních staveb a charakter střech. Vyloučit stavby
typu bungalov.
Do návrhu ÚP Loket - kapitola 5.2.2.LOKÁLNÍ ÚSES zapracovat požadavky Agentury.
Na území CHKO Slavkovský les je nutné vypustit z přípustného využití motoristické sporty a z podmíněně
přípustného motokros.
V návrhu ÚP Loket vypustit větu „parkování na terénu ZV výhradně jen v době sezónních akcí“.
Do návrhu ÚP Loket - kapitola PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
doplnit text: “cenné biotopy, maloplošná, zvláště chráněná území, evropsky významné lokality“.
Vypustit orné půdy na území CHKO Slavkovský les z přípustného využití.
Z návrhu ÚP Loket je nutné vypustit záměr malé vodní elektrárny na vodním toku Stoka.
Odkanalizování místní části Dvory navrhnout v souladu s Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a
ostatních přítoků Labe.
Do návrhu ÚP Loket doplnit limit využití území - povodňového rizika.
Do návrhu ÚP Loket doplnit analýzu plynoucí pro řešené území z krajské koncepce „Riziková území při
extrémních přívalových srážkách“ a uvažovat s možnými dopady na zástavbu.
Malou vodní elektrárnu v ulici Zahradní zahrnout do výčtu stávajících podporovaných zdrojů ve vodní
energetice.
Do kapitoly 4.1.2. SILNIČNÍ DOPRAVA pod kapitolu DOPRAVA V KLIDU doplnit větu: „Pro trvalé parkovací
plochy ve stanovených záplavových územích bude zpracován provozní plán, který bude zapracován do
povodňového plánu města Loket“.
3. Územní plán bude respektovat zmirňující opatření a další doporučení k eliminaci a zmírnění vlivů
stanovená v posouzení NATURA 2000:
V případě rozvojových ploch na hranici EVL (L 23, L 24, L 25, L 35) a s možností jejího přímého i
nepřímého ovlivnění (T 3 a M 01) minimalizovat zásahy do okolí – dodržet vymezené plochy záměru. V
případě možného rozsáhlejšího zásahu (zejména T 3 a M 01), vyhodnotit vliv plánované činnosti na
soustavu Natura 2000. Zároveň do projektové dokumentace zapracovat zásady a postupy vylučující
případné vlivy na území soustavy Natura 2000.
Minimalizovat nárazový odtok ze zpevněných a zastavěných ploch formou zasakování či jiných metod
především u velkoplošných záborů, ale i u ploch individuální výstavby.
UT 3 a M 01 v maximální míře využít stávající komunikace a stezky, a již ovlivněné plochy. Přijmout
vhodná opatření k usměrnění návštěvníků a zabránění pohybu mimo stezky a komunikace.
Zachovat stávající režim provozu a omezení vjezdu na účelové komunikace podél Ohře do prostoru
Svatošských skal, a to po obou březích.
Kontrola invazních druhů rostlin, zejména neofytů (Reynoutria sp., Solidago sp., Impatiens glandulifera,
Helianthus tuberosus a dalších) na narušených a rekultivovaných plochách. Hrozí zde vysoké nebezpečí
invaze do prostor EVL. Tyto plochy musí být min. 1x ročně kontrolovány až do stabilizace poměrů. V případě
nálezu invazních druhů tyto musí být likvidovány. Zejména u rozvojových ploch N 02, N 03, L 23, L 24, L 25, L
35 a M 01, ale i v celém dotčeném území, a to vzhledem k vysokému nebezpečí šíření invazních druhů
rostlin po liniích toků a niv.
Pozornost je nutné věnovat i záměrům na hranici EVL nebo v jejím bezprostředním sousedství, a to
zejména z hlediska možných nepřímých vlivů vznikajících jak při jejich realizaci, tak při provozu.
Odůvodnění:
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Na základě posouzení významu jednotlivých vlivů vyplývá, že návrh Územního plánu Loket tak, jak je
předkládán, je v rozporu s cíli ochrany životního prostředí. Proto s ním z hlediska vlivů na životní prostředí
lze souhlasit pouze za respektování podmínek stanovených výše v tomto stanovisku.
Odůvodnění podmínky č. 1: Při zohlednění, respektování a dodržení opatření a doporučení, které
autorizovaná osoba uvedla ve vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí na str. 64-65, může
být územní plán schválen. Nejzásadnější taková opatření a doporučení jsou uvedena jednotlivě u podmínky
č. 1 výše v tomto stanovisku.
Odůvodnění podmínky č. 2: Krajský úřad Karlovarského kraje obdržel dle § 50 odst. 5 stavebního zákona od
pořizovatele Územního plánu Loket stanoviska, připomínky a výsledky konzultací jako podklad pro vydání
stanoviska k návrhu územního plánu. Krajský úřad z hlediska negativních vlivů životního prostředí shledal
nejzávažnějšími stanoviska od Povodí Ohře, státní podnik a od Agentury ochrany přírody a krajiny,
regionální pracoviště CHKO Slavkovský les, a proto požadoval jejich vypořádání pořizovatelem, viz výše. Na
základě tohoto vypořádání a s přihlédnutím ke kolizi prvků systému ÚSES, II. zóny CHKO Slavkovský les,
přírodních biotopů a cenných krajinných struktur, a dále na základě plnění Plánu dílčího povodí Ohře,
dolního Labe a ostatních přítoků Labe, krajský úřad výše v tomto stanovisku uvedl jednotlivě v podmínce
č. 2 nejzásadnější podmínky v tomto smyslu.
Odůvodnění podmínky č. 3: Územní plán Loket je možné akceptovat pouze za respektování opatření pro
eliminaci identifikovaných nebo potenciálních významných negativních vlivů na předměty ochrany lokalit
soustavy Natura 2000 a na jednotlivé složky životního prostředí. Tato opatření jsou uvedena ve
vyhodnocení SEA a posouzení NATURA 2000 a jednotlivě jsou uvedena u podmínky č. 3 výše v tomto
stanovisku. Za dodržení stanovených podmínek lze tedy vydat souhlasné stanovisko podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí resp. stavebního zákona.
Upozornění:
Závěrem upozorňujeme zejména na ustanovení § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona, podle kterého
musí být součástí odůvodnění územního plánu mimo jiné též sdělení, jak bylo stanovisko k vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. Toto stanovisko není rozhodnutím ani závazným
stanoviskem podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu
odvolat.
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Obdrží:
Městský úřad Loket, odbor výstavby, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket

12. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50, ODST. 5 ZOHLEDNĚNO
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (stanovisko SEA) vydal Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství (jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění), dne
05.06.2019 pod č. j. KK/2795/ZZ/19.
Stanovisko je souhlasné za předpokladu dodržení podmínek:
1. Územní plán může být uplatněn pouze za předpokladu zohlednění a respektování veškerých
opatření a doporučení uvedených ve vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.
ad.1.Návrh územního plánu Loket zohledňuje opatření a doporučení, která lze promítnout do
územního plánu, a vytváří podmínky pro jejich možné plnění v projektových dokumentacích
jednotlivých záměrů, zejména v těchto oblastech:
 vlivy na hydrologické a hydrogeologické poměry - ÚP nenavrhuje stoky dešťové kanalizace
pro odvedení dešťových vod ze soukromých pozemků, ale počítá s jejich likvidací na
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jednotlivých pozemcích. Tento způsob nakládání s dešťovými vodami je v souladu
s příslušnými ustanoveními vodního zákona a musí být ve správních řízeních dodržen.
 vlivy na ÚSES - v ÚP nejsou navrženy rozvojové plochy do ploch ÚSES, pro plochy ÚSES je
v ÚP vytvořena samostatná karta s regulativy, které zajistí funkčnost ÚSES a průchodnost
biokoridorů při řešení případných záměrů v ÚSES (např. mostky přes řeku Ohři, která je
nadregionálním biokoridorem, apod.)
 vlivy na zvláště chráněná území /památné stromy/významné krajinné prvky - v ÚP jsou pěší
cesty i cyklostezky směrovány po stávajících lesních a polních cestách a trasách, nově bude
řešen přístup k ploše navržené rozhledny. Pro řešení rozhledny je stanovena povinnost
zpracovat územní studii, při jejímž zpracování bude prioritou ochrana přírody.
 vlivy na krajinu/krajinný ráz a přírodní parky - ÚP klade velký důraz na to, aby nové stavby,
které mohou mít vliv na krajinný ráz, byly posouzeny příslušným orgánem ochrany přírody,
u rozhleden i u vycházkových okruhů předepisuje zpracování územní studie
 vlivy na biologickou rozmanitost - faunu a flóru - v ÚP jsou ustanovení v přírodních
plochách, která podporují použití autochtonních druhů při návrhu zeleně, další opatření
jmenovaná ve stanovisku SEA budou respektována ve správních řízeních
 vliv na akustickou situaci/klimatické poměry a znečištění ovzduší - tyto vlivy lze posoudit až
ve správních řízeních o povolení jednotlivých záměrů, kdy mohou být stanoveny podmínky
pro minimalizaci negativních vlivů
2. Respektování navržených opatření vzešlých z vyjádření, stanovisek a připomínek dotčených orgánů
a ostatních organizací k návrhu Vyhodnocení vlivů územního plánu Loket na udržitelný rozvoj území
(Ing. arch. Ivan Kaplan, červen 2018), a to zejména ze stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR, regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (dále jen „Agentura“)
č. j. SR/0443/SL/2017-5 ze dne 12.12.2018 a vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (dále jen
„Povodí“) č. j. POH/42141/2018-2/032100 ze dne 4.10.2018, z nichž nejdůležitější jsou:


Upravení návrhu sítě ploch dopravní infrastruktury v území mimo zastavěné a zastavitelné
území podle požadavků Agentury - na území CHKO byly sítě upraveny podle požadavků
Agentury.



Vyloučení autokempů na území CHKO Slavkovský les v územním plánu Loket (dále jen „ÚP
Loket“) - tento požadavek je splněn stanovením regulativu na kartě CHKO.



Dohodnout s Agenturou text návrhu ÚP Loket a rozsah záboru pro rozhlednu v ploše ÚS 7 požadavek je splněn, s Agenturou byla dosažena dohoda.



Nové přemostění řeky Ohře u areálu České pošty (Svatošské skály) nebude umožňovat přejezd
požárních vozidel, pouze výjimečně sanitky o hmotnosti do 3,5 t - tato podmínka je obsažena
v návrhu ÚP Loket v kapitole 4.1.2 SILNIČNÍ DOPRAVA.



Z návrhu ÚP Loket vypustit návrh na obnovu malé vodní elektrárny v Revoluční ulici - záměr byl
z návrhu ÚP Loket vypuštěn.



Pro stavby na území CHKO Slavkovský les stanovit podmínky v rozsahu, který připouští územní
plán. Na území CHKO Slavkovský les stanovit minimální výšku hlavních staveb a charakter
střech. Vyloučit stavby typu bungalov - minimální výška byla stanovena minimální podlažností
objektů a byla stanovena povinnost navrhovat střechy pouze dle převažujícího typu a
charakteru zastřešení současné okolní zástavby, bungalovy vyloučeny stanovením minimální
podlažnosti objektů 1+P (1 nadzemní podlaží a podkroví) i podmínkou, že stavby budou
přizpůsobeny charakteru okolní zástavby (v CHKO se bungalovy nevyskytují).



Do návrhu ÚP Loket - kapitola 5.2.2.LOKÁLNÍ ÚSES zapracovat požadavky Agentury - požadavky
Agentury, které ještě byly zpřesněny po veřejném projednání návrhu, byly do této kapitoly
zapracovány.



Na území CHKO Slavkovský les je nutné vypustit z přípustného využití motoristické sporty a z
podmíněně přípustného motokros - motoristické sporty i motokros byly zařazeny do
nepřípustného využití.



V návrhu ÚP Loket vypustit větu „parkování na terénu ZV výhradně jen v době sezónních akcí“ uvedená činnost byla přesunuta do nepřípustného využití.
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Do návrhu ÚP Loket - kapitola PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ doplnit text: “cenné
biotopy, maloplošná, zvláště chráněná území, evropsky významné lokality“ - text na kartě CHKO
doplněn.



Vypustit orné půdy na území CHKO Slavkovský les z přípustného využití - přesunuto do
nepřípustného využití.



Z návrhu ÚP Loket je nutné vypustit záměr malé vodní elektrárny na vodním toku Stoka - záměr
byl vypuštěn.



Odkanalizování místní části Dvory navrhnout v souladu s Plánem dílčího povodí Ohře, dolního
Labe a ostatních přítoků Labe - v souladu s opatřením ID OHL207008 je navržena splašková
kanalizace v osadě Dvory s čerpáním odpadních vod do navržené ČOV v Nadlesí.



Do návrhu ÚP Loket doplnit limit využití území - povodňového rizika – limit doplněn, viz kap. 5.5
Návrhu.



Do návrhu ÚP Loket doplnit analýzu plynoucí pro řešené území z krajské koncepce „Riziková
území při extrémních přívalových srážkách“ a uvažovat s možnými dopady na zástavbu –
doplněno, viz kap. 5.5 Návrhu.



Malou vodní elektrárnu v ulici Zahradní zahrnout do výčtu stávajících podporovaných zdrojů ve
vodní energetice - MVE byla doplněna.



Do kapitoly 4.1.2. SILNIČNÍ DOPRAVA pod kapitolu DOPRAVA V KLIDU doplnit větu: „Pro trvalé
parkovací plochy ve stanovených záplavových územích bude zpracován provozní plán, který
bude zapracován do povodňového plánu města Loket“ - věta je doplněna.

3. Územní plán bude respektovat zmirňující opatření a další doporučení k eliminaci a zmírnění vlivů
stanovená v posouzení NATURA 2000:
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V případě rozvojových ploch na hranici EVL (L 23, L 24, L 25, L 35) a s možností jejího přímého
i nepřímého ovlivnění (T 3 a M 01) minimalizovat zásahy do okolí – dodržet vymezené plochy
záměru. V případě možného rozsáhlejšího zásahu (zejména T 3 a M 01), vyhodnotit vliv
plánované činnosti na soustavu Natura 2000 - podle návrhu ÚP Loket by nemělo docházet
k zásahu do EVL. Uvedené plochy jsou vymezeny při okraji EVL a jejich rozšíření ÚP nepřipouští.
Je možné dotčení realizací konkrétních záměrů, ale ochranu EVL lze zajistit stanovením
podmínek při povolení záměru.



Zároveň do projektové dokumentace zapracovat zásady a postupy vylučující případné vlivy na
území soustavy Natura 2000 – doplněno, viz kap. 6.1.C Návrhu.



Minimalizovat nárazový odtok ze zpevněných a zastavěných ploch formou zasakování či jiných
metod především u velkoplošných záborů, ale i u ploch individuální výstavby - ÚP Loket
navrhuje likvidaci dešťových vod na vlastním pozemku (viz kapitola 4.2.2 Odvodnění kanalizace).



UT 3 a M 01 v maximální míře využít stávající komunikace a stezky, a již ovlivněné plochy.
Přijmout vhodná opatření k usměrnění návštěvníků a zabránění pohybu mimo stezky
a komunikace – Podmínky pro pěší, turistické a cyklistické cesty včetně okruhů jsou uvedeny
v kap. 6.3. Návrhu ÚP v kartě CHKO.



Zachovat stávající režim provozu a omezení vjezdu na účelové komunikace podél Ohře do
prostoru Svatošských skal, a to po obou březích - ÚP Loket nenavrhuje žádnou změnu provozu
rekreačního zařízení oproti stávajícímu režimu ani změnu dopravních opatření. Nový most přes
řeku Ohři vedoucí do rekreačního areálu nebude mít vliv stávající dopravní obsluhu.



Kontrola invazních druhů rostlin, zejména neofytů (Reynoutria sp., Solidago sp., Impatiens
glandulifera, Helianthus tuberosus a dalších) na narušených a rekultivovaných plochách. Hrozí
zde vysoké nebezpečí invaze do prostor EVL – podmínka uvedena v kap. 6.1.C Návrhu



Tyto plochy musí být min. 1x ročně kontrolovány až do stabilizace poměrů. V případě nálezu
invazních druhů tyto musí být likvidovány. Zejména u rozvojových ploch N 02, N 03, L 23, L 24, L
25, L 35 a M 01, ale i v celém dotčeném území, a to vzhledem k vysokému nebezpečí šíření
invazních druhů rostlin po liniích toků a niv – podmínka uvedena v kap. 6.1.C Návrhu
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Pozornost je nutné věnovat i záměrům na hranici EVL nebo v jejím bezprostředním sousedství,
a to zejména z hlediska možných nepřímých vlivů vznikajících jak při jejich realizaci, tak při
provozu - uvedená hlediska lze posoudit až ve správním řízení o povolení příslušných staveb,
kdy bude již konkrétně znám účel stavby a v povolení stavby mohou být stanoveny podmínky
pro minimalizaci negativních vlivů stavby i jejího provádění na EVL.

13. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
13.1

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Hranice zastavěného území je vymezena k 1.5.2020 v souladu s §58 zákona 183/2006 Sb. a vychází ze stavu
podle katastrální mapy k listopadu 2020.

13.2 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
13.2.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE MĚSTA
CELKOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE
Hlavní zásady zvolené strategie na další rozvoj města – širší odůvodnění
 1. Koncepce rozvoje zastavěného území města
Plošný rozvoj zastavěného území města není posilován, je pouze doplněn konverzemi ploch
uvnitř zastavěného území. Potřeby i možnosti extenzivního rozvoje v zásadě vyčerpány.
ÚP respektuje rozsah těch rozvojových ploch z původní koncepce, které dokomponovávají a
dorovnávají okraj vlastního města a dále navrhuje:
Nové extenzivní plochy pro rozvoj
Navrhována malá doplnění ploch z původní koncepce Extenzivní rozvoj jen
v intencích původní koncepce, k tomu ojedinělá malá doplnění, prostorové
možnosti omezené.
Plochy pro konverzi uvnitř zastavěného území:
Výstavba objektů na březích Ohře zvláště v historickém meandru není
podporována. Tlak zahrad na nábřežní pozice města by neměl pokračovat,
stavby v zahradách by měly zůstat doprovodnými, proto využití parcel
děleno pro vyjádření tohoto principu. Řada ploch v Q100, volba využití RN
tedy rekreace bez staveb pro zachování naturelu řeky Ohře v meandru.
Některé místní části (Dvory, Nadlesí a část Údolí) jsou navrženy do kategorie
venkovského charakteru zástavby SV neb tento skutečně vykazují a není
potřebné toto měnit ani prolínat městskými formami zástavby. Záměrně
forma BV, žádná městská výstavba.
Podpora dokomponování okrajů sídel včetně přechodů do krajiny přes pás
zahrad (Dvory, Nadlesí) Volba většího podílu zahrad na okrajích pro přechod
do krajiny.
 2. Koncepce rozvoje turistického ruchu města
 Podpora parkovacích možností návštěvníků s lepší koordinací na jiné druhy
doprav a zřetelné pěší vazby do historického města, parkování též
doplňkové pro nárazové akce. Maximální důraz na možnosti, vazby a
pohodlí turistů, 3 terminály a doplňkové plochy parkováni v době akcí.
 Podpora zklidnění historického města od dopravy, snadné prostupnosti
území pro turisty a posílení pěších ploch v historickém městě (zvětšení pěší
zóny, průchody) další vytlačování parkujících vozidel z klíčových prostorů
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města potřebné, připraven soubor podmínek. Jestli pěší zónu zvětšit má
prověřit územní studie.
 Podpora využití okolní krajiny pro turisty (pěší lávky, průchody zástavbou,
vycházkové okruhy s obnovou vyhlídek, možné rozhledny). V ÚP znovu
aktivovaná prvek turistického ruchu
 Podpora vodácké turistiky, cykloturistiky, ubytování v autokempu. Další
nabídky turistiky, pro vodáky ve výsledku nedosaženy nové zisky či hodnoty.
 Regulace stavební činnosti na všech i nezastavitelných plochách v optickém
kontaktu s historickým městem (OKMPR). Opatření pro zachování naturální
celistvosti krajinné scenerie historického města
 3. Koncepce dopravy
 se stabilizuje i s návaznostmi na místní dopravní obsluhu
Nadřazený dopravní skelet
 železnice vč. nádraží zůstává územně stabilizována v celém rozsahu i přes
problémy s dlouhodobým uzavřením úseku Loket zastávka – H.Slavkov
 Průjezd silnice II.třídy řešeným územím (II/181, II/209) je trvalým řešením
nadřazené dopravní sítě v území.Změna není nezbytná.
 Ostatní silnice III.třídy jsou rovněž stabilizované (III/00635, III/2099,
III/2095), neprotínají centrum města. Korektura se týká jen vedení
oblouku na III/2099 u velkého mostu. Změna většinově není nezbytná, u
nástupu na historický most potřebná korekce oblouku z důvodů pohybu
turistů
Místní komunikace a účelové cesty
 Doprava na místních komunikacích – doplňuje se jen u rozvojových lokalit a
vybraných přístupů k zařízením (k parkování a otočka pro bus vše v ul.
Sportovní) navrženy jen doplňující prvky – otočka bus, příjezdy do lokalit,
příp. jejich vnitřní skelet komunikací
 Rozšíření vybraných úseků místních komunikací. Výjimečně použito pro
bezproblémový příjezd k lokalitě.
 Vyznačení a příp. obnova vybraných linií cest, které fungují a nejsou
vymezeny katastrálně (vybrané lesní cesty, součásti vycházkových a
vyhlídkových okruhů). Vhodné pro podporu turistického ruchu v okolí
města.
Doprava v klidu
 Podpora parkovacích možností residentů v lokalitách sídlišť. Výrazný
požadavek města s návrhy pro obě sídliště (Sportovní a Mírová).
Pěší, cyklistické a další provozy.
Respektování sítě turistických tras a naučné stezky, respektovány včetně NS
Doubí – Svatošské skály.
Doplnění cyklistické a pěší sítě o napojení všech místních částí, především pak o
2 páteřní cyklostezky EV4 a cyklostezky Ohře a na systémovou soustavu
místních propojení (navrženy 4 nové úseky C1 –C4)
Založení přístupů k místním atraktivitám (např. ke břehům či budoucím
vyhlídkám či rozhlednám). Potřebné zachovat přístup k vodě Zahradní u
jezu i možným rozhlednám.
 4. Koncepce veřejných zelených ploch v sídlech
ÚP podporuje vytvoření systému veřejné zeleně ve městě:
Páteřní zelenou osou jsou veřejné, soukromé i krajinné zeleně na obou březích
Ohře. Je nezbytné chránit pobřežní zeleň i zahrady lemující řeku ve smyslu
malé zastavěnosti.
Doprovodná veřejná zeleň je v pásech pod hradbami historického města. I
břehy pod městem zařazeny do ZV kvůli nezastavitelnosti
Další plochy veřejné zeleně v lokálních polohách, skupiny či pásy zahrad na
terénních zlomech a přechodech do krajiny, a také podél vodotečí. Výrazný
podíl ZS vyhrazených zahrad tvoří přechody do krajiny a také vyšší pocit
zeleně ve městě.

72

ODŮVODNĚNÍ

 5. Koncepce ekonomické základny
Jsou respektovány 2 rozsáhlé stávající plochy VL (porcelánka a velkoobchod Undercliff, s.r.o), a
také plochy VD v lokalitě Údolí nebo v sídlišti Sportovní. Pro konverzi jsou navrženy části
nádražních ploch. Zemědělské farmy se v území nenachází, podpora turistickému ruchu včetně
souvisejících ubytování, vybavenosti a služeb. Plochy výrobní zachovány. Pro ekonomické
aktivity zachovány plochy, nové jen výjimečně, nejsou nezbytné, město má jiné priority.
 6. Koncepce veřejných prostranství v sídlech
V územním plánu se vymezují stávající veřejná prostranství jako prostředek pro vyjádření
hodnot a identity města a dílčích místních částí.Vymezeno jen náměstí TGM v historickém
městě, na sídlištích již obtížně dosažitelné.
 7. Koncepce dovybavení města i venkovských částí
Rozhodující areály veřejného vybavení jsou vymezeny ve funkční plochách OV, OS a OH,
doplňují se dále o rozšíření sportovně rekreačních ploch a dále o klíčové plochy veřejné zeleně.
Komerční vybavenost je soustředěna především na plochách OM, je umožněna ve smíšených
plochách SC, SM a SV, dále plochách VD, dále BI a dalších využitích při nastavených podmínkách
využití. Vcelku vyčerpávající komentář vybavení města nad rámec turistického ruchu.
 8. Koncepce technické Infrastrukturní vybavenosti
Podporuje především napojení rozvojových lokalit pro rozvod inženýrských sítí a dále řeší vodu
a kanalizaci v oddělených sídlech Dvory, Nadlesí a Údolí. Zásadní realizace inženýrské
infrastruktury ve městě uskutečněny, proces přechází do odlehlých místních částí.
Respektování infrastruktury z nadřazené dokumentace, zcela nově odkanalizování části Dvory
výtlakem do návrhové splaškové sítě Nadlesí.

B. CELKOVÁ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
 9. Podpora vazby krajinné a sídelní zeleně:
ÚP zcela zásadně podporuje zeleň krajinnou, specielně pak neatakuje zeleň
podél vodotečí. Sídelní zeleň dostatečně provázána na krajinnou. Nové
návrhy na doplnění zeleně nejsou potřebné, ochrana však ano neb město
nemá příliš možností pro rozvoj.
ÚP respektuje území CHKO, NATURU 2000 a další prvky ochrany přírody a
krajiny. ÚP maximálně pečuje o krajinné hodnoty, minimální zásahy
(mostek či pěší okruhy při podmínce dohody o přesném trasování v úrovni
územních studií.)
 10. Protierozní opatření. řešení protipovodňových opatření, vodních ploch:
ÚP respektuje, že velká část řešeného územní leží v CHOPAV. Nutno
podmínkovat v úrovni stavebních řízení, velké investice v území se
nepředpokládají.
ÚP neatakuje aktivní zóny záplavových území zastavitelnými plochami. Dnes
nelze jinak, občasný zásah do ostatních ploch Q100 jen za podmínek
odstranění rizik.
 11. Koordinace, korekce a doplnění ÚSES:
ÚP koriguje konkrétní vymezení prvků všech úrovní ÚSES v souladu se ZUR KK a
původní koncepcí ÚSES. Nové prvky nenavrženy, jen korekce vymezení.
 12. Podpora zachování a dosažení cílových charakteristik vlastních krajin – požadavek ze ZÚR KK 1
Aktualizace – viz Odůvodnění kap. 2.2.
 13. Ostatní zásady:
Nepřipouští rozvoj zastavitelných území u izolovaných objektů v krajině. Dnes
běžný požadavek, tlumeny i možnosti dle §18 SZ – viz. Kap. 6.1.C Návrhu
ÚP.
Nepřipouští rozvoj zastavitelných území na lesní půdu, vyjma vytypovaných
pozic pro rozhledny a lesních vycházkových cest. Nutnost s ohledem na
MPR
Je podporována doprovodná zeleň komunikací. Jen v obecné rovině na
pozemcích komunikací.
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Zásady považujeme již dnes za standard v dokumentacích a jejich koncepcích.
Důležitá strategie a rozhodnutí pro koncepci ÚP:
V zastavěném území a zastavitelných plochách dle ÚP Loket jsou zohledněny:
 pozemky s platným územním rozhodnutím dle obdržených podkladů.
 většina pozemků zastavěných a zastavitelných dle původní koncepce
 ze záměrů jen ty záměry, které odpovídají Zadání ÚP či výše uvedeným předpokladům,
nadřazeným územně plánovacím dokumentacím, využitím rezerv zastavěného území a
drobného dokomponování okrajů sídla.
Územní plán splňuje z metodického hlediska tyto podmínky:







ÚP je založen a bude v Návrhu dokončen dle zák.č.183/2006 Sb.
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle Přílohy č. 7 k vyhlášce 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
rovněž je respektována metodika datového modelu KK ve skladbě a označování ploch
s rozdílným způsobem využití
nový plán vychází z nových (aktuálních) terénních průzkumů a rozborů, má vyšší přesnost
především ve vztahu k plochám zeleně a vymezení vybavenosti
nový plán vymezuje stávající veřejná prostranství
nové vymezení zastavěného území bylo doplněno v průběhu dubna 2018, je konfrontováno
s verzí katastrální mapy 2017 a fyzickými průzkumy z téže doby, aktualizováno bylo před
veřejným jednáním k datu 1.5.2020 (na katastrální mapě z dubna 2020)

V zadání územního plánu nebyl požadavek na řešení variant. Z tohoto důvodu je zpracován přímo návrh
územního plánu.

13.2.2 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT
Hodnoty byly vymezeny dle limitů,dále dat ÚAP ORP, a také a především z terénních průzkumů. ÚP usiluje o
jejich ochranu. Nelze tedy mluvit o pouhé ochraně hodnot stanovených v rámci limitů. Nově navržené jsou
urbanisticky cenná území OKMMR, místa panoramatických výhledů a další hodnotné arch. prvky v území –
viz kap. 2.2 návrhu ÚP
Podrobné vyhodnocení hodnot v kap. 3 Odůvodnění

13.3

ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE

širší komentář prohlubující textaci kap. 3 Návrhu ÚP viz kap. 13.2.1. Odůvodnění

13.3.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL
V ÚP jsou uplatňovány tyto zásady obecné povahy:
 Všestranně podporovat turistický ruch ve městě, mimořádná podpora
 Nepodporovat otevření nových lokalit extenzivního rozvoje města, nový rozvoj vázat vždy na
rozestavěné území, dokomponování ucelených ploch, jejich stabilizaci, a dále také na využití
relativně velkých rezerv uvnitř zastavěného území (proluk, opuštěných území). Extenzivní
rozvoj oproti původní koncepci nepodporován.
 Významně přispět k přesnějšímu vymezení a stabilizaci veškerých ploch zeleně v zastavěném
území. Došlo k přesnějšímu vymezení, zvláště oddělení zahrad a v okolí řeky
 Přispět k řešení plynulosti přechodu zástavby do krajiny, zvláště u místních částí venkovského
charakteru. Významně využito u Dvorů a Nadlesí
 Podporovat identitu a prostorovou oddělenost místních částí obce. Prostorová oddělenost
neměnná.

74

ODŮVODNĚNÍ




Zkvalitnit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Vcelku odlišný pohled na
využití, zpřesnění regulativů v řadě ohledů.
Přispět k naplňování cílových kvalit vlastních krajin v řešeném území. Vyhodnoceno viz kap.
13.5.9. Odůvodnění.

V řešeném území mají jednotlivá sídla tuto strukturu zástavby:
Loket – město ve svém středu se středověkou strukturou a parcelací na ostrohu nad Ohří
s mimořádnými památkovými hodnotami, doplněné v navazujících polohách
zástavbou rodinnou a příměstskou. Poválečné modernistické dostavby sídlišť a
novodobé rodinné výstavby.
Dvory – založení jako venkovská obec na planině mimo údolí Ohře , struktura porušená a
sloužící převážně rekreaci, bez výrazných urbánních hodnot
Údolí - aditivní příměstská struktura v úzké údolní poloze podél komunikace bez výrazných
urbánních hodnot
Nadlesí - založení jako venkovská obec v boční údolní poloze, slouží smíšeně bydlení a
rekreaci, bez výrazných urbánních hodnot
Obecné charakteristiky struktury zástavby dle podmínek Vyhl. č. 500/2006 Sb., kterou se
provádí stavební zákon
V ÚP jsou uplatňovány tyto zásady pro jednotlivé části :
Loket – historické město v rozsahu MPR:
 Zajistit bezproblémový a snadný přístup turistů do města od parkovišť a hromadné dopravy
 Zajistit více pěších a zklidněných ploch v historickém městě
 Zachovat a dále rozvíjet průchodnost městem vč. lávek přes Ohři
 respektovat a posilovat rozsah a význam veřejných prostranství sídla
 Zajistit dostupnost a průchodnost vycházkových okruhů v okolí města s cílenými vyhlídkovými
pozicemi a budoucími novými pohledy na město (rezervy pro rozhledny)
 Zachovat do budoucna regulační podmínky pro MPR, forma zapracování do ÚP neurčena.
Není potřebné pokračovat v existenci regulačního plánu MPR, ale zvolit při změně ÚP
vhodnou formu, např. územní studii nebo území s navrženými prvky úrovně regulačního
plánu.
 doplnit regulativy všech ploch v optickém kontaktu s MPR (OK MPR)
Celý soubor zásad poměrně přesně vystihuje zaměření, kterými návrh ÚP sleduje dosažení
komplexního přístupu ke zkvalitnění turistického ruchu.
Loket – ostatní části města:
 podporovat cyklodopravu ve městě. Nezbytné pro význam města ve struktuře návštěvnosti
kraje a ČR - křížení regionálních cyklistických tras doplněné návaznostmi místní cyklodopravy.
 cíleně vytvářet dopravní terminály. Nezbytné pro dopravu v klidu a integrované nástupy do
historického města pro turisty.
 Zajistit větší rozmanitost ubytovacích kapacit (autokemp). Tento ubytovací segment ve městě
chybí.
bytová zástavba:
 ponechat jen velmi omezený rozvoj jako doplněk stávajících lokalit BH nebo SV. Navržené
rozvoje nelze ani použít pro nové objekty bydlení, spíše podporují okolí stávajících domů
 řešit související deficity parkování v sídlištích. Nutná podmínka Zadání, řešeno
rodinná zástavba:
 Maximálně využít mnoha proluk a rezerv zastavěného území. Několik rezerv zastavěného
území nově do stavebních
 podporovat zklidňování dopravy a investice do dopravy v klidu Zvláště v centru a na sídlištích je
situace kritická, navržena opatření pro nové plochy a možnosti parkování.
 respektovat a posilovat rozsah a význam veřejných prostranství sídla. Opět zvláště v centru
města – územní studie má dodat konkrétní výstupy pro zklidňování veřejných prostranství.
 přispívat k atraktivnosti území posílením vybavenosti všeho druhu. Posílení spíše v oblasti
sportu a rekreace, dále omezeně hasiči a OM, tedy obchodní objekty.
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podporovat navržený systém veřejné zeleně a revitalizace stávající zeleně v zastavěném území,
zvláště na březích Ohře a strmých svazích ve městě. Všechny uvedené podpořeny
v nezastavitelnosti, dostupnost na svazích problematická, účelem ale nezastavitelnost.
plochy pro podnikání (V + J):
 lokalitu východ (areál porcelánky) a lokality skladové sever územně stabilizovat. Provedeno, Při
ul. Sadová připuštěn rozvoj dle pův. koncepce.
 podporovat drobnou výrobu v lokalitě Údolí Podpořena i menším rozvojem
rekreační zástavba:
 respektovat veškeré stávající rekreační objekty. Provedeno.
 ukončit další plošný rozvoj zahrádek ve městě. Provedeno.
 lokalitu sever (Z 15 – Z 18) doplňovat už jen rekreačními objekty Lokalita není vhodná pro
trvalé bydlení (dimenzování prostranství, příjezd).
Místní části venkovského charakteru – Dvory, Údolí a Nadlesí:
 Prosazovat venkovský charakter lokalit pro zástavbu i veřejná prostranství . Nejsou městské,
pro Údolí platí pro jižní část
 Prosazovat maximální kompaktnost lokalit, doplnění základní struktury zástavby,
nepodporovat větší plošný rozvoj ploch rozptýlené rekreační ani zástavby pro trvalé bydlení,
rozptyl tlumen s cílem kompaktnějšího venkovského sídla
 Přechody do krajiny realizovat přes pás zahrad ZS jen s doprovodnými objekty. Uplatňováno a
potvrzeno regulativy ZS.
 Ve všech částech zohlednit přijatelné rozvoje a provázat je lépe na město Loket. Míra rozvoje
přijatelná, provázání posilováno pěšími a cyklotrasami.
Izolované stavby v krajině:
 Nepodporovat rozvoj stavebních ploch rozptýlené rekreační zástavby ani zástavby pro trvalé
bydlení. Plošný rozvoj nový nenavržen, plochy stávající dostačují.
 Za výjimku lze považovat: návrh možných lokalizací rozhleden, nestavební doplnění rekr.
střediska v údolí Supího potoka a obnova objektu OV ve Slavkovském lese. Drobné korekce,
nově skutečně jen možnosti 3 míst rozhleden.

13.3.2 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY
Odůvodnění významně souvisí též s kap. 8., dále tabulkou v návrhové části (bod 3.2) a výkresem
základního členění území. Dále souvisí s odůvodněním v kap. 14.2.
ZASTAVITELNÉ PLOCHY

A. Odůvodnění vymezení skupin zastavitelných ploch podle hlavního důvodu:
Souhrnné obecné odůvodnění rozvojů částí sídel je též uvedeno v kap. 13.2.1 a hlavně 13.3.1.
Dále je pro srozumitelnost dokumentace uvedena převodní tabulka úprav označení zastavitelných
ploch mezi návrhem pro společné jednání a návrhem pro veřejné projednání. Ke změně značení
ploch vždy s písmenem Z na počátku je vynuceno souladem s metodikou MINIS.

76

ODŮVODNĚNÍ

ODŮVODNĚNÍ

77

Následně je uveden ÚPLNÝ VÝČET zastavitelných ploch dle tabulky rozvojových ploch dle kap.
3.2 návrhu ÚP, některé zastavitelné plochy mohou být uvedeny u dvou skupin důvodů.
Převzaté příp. upravené rozsahy ploch dle původní koncepce jsou uvedeny v Příloze č. 1
z pohledů záborů ZPF, a také v následujícím tabulkovém přehledu zastavitelných ploch.
1. Doplnění větších i menších proluk na okrajích sídel s cílem je dokomponovat:
Z 19 doplnění okraje řídkou parcelací
Z 34 doplnění okraje rozšířením pozemku stávající stavby
Z 61 a Z 62 doplnění okraje s dostavbami a zahradami
Z 71 – Z 74 doplnění okraje s dostavbami a zahradami
2. Doplnění rezerv uvnitř sídla:
Z 08 v ul. Sportovní,
Z 09 z pův. koncepce s podporou města ale zmenšeno,
Z 11 možnost obč. vybavení, vhodné
Z 13 atraktivní pro vybavení OM
Z 14 nábřeží s obtížnou využitelností, dle pův. koncepce upraveno
Z 20 velká proluka s řídkou zástavbou
Z 21 drobná úprava pozemku
Z 23 využití rezervy pro 1 RD
Z 24 vnitřní rezerva pro 1 RD
vnitřní rezerva pro 1 RD (penzion)
Z 28 vnitřní rezerva pro sport
Z 29 vnitřní rezerva pro SM
Z 33 vnitřní rezerva pro SV
Z 36 vnitřní rezerva pro SM, rozšíření sousedního objektu
Z 37 vnitřní rezerva pro DS, rozšíření veřejného parkoviště
Z 75 vnitřní rezerva pro ČOV
3. Větší rozvojové plochy bydlení v kompaktních lokalitách:
Z 01 – Z 04 Nad Hájovnou a Z 05 ke Starému Sedlu
4. Pozvolný přechod do krajiny:
Z 07 dokomponování okraje sídliště v ul. Sportovní v přechodu do
Krajiny, podpora města
Z 32 dokomponování plochy VD k lesu v Údolí
Z 35 drobná korekce přechodu Na skalách
Z 61 a Z 62 doplnění okraje s dostavbami a zahradami
Z 71, Z 72, Z 74, Z 76 doplnění okraje s dostavbami a zahradami
5. Ostatní důvody:
Z 06 z původní koncepce s podporou města
Z 10 nová místní komunikace uvnitř ZÚ
Z 12 – rozvoj podnikání do skryté polohy
Z 15, Z 16, Z 17 už jen rekreační využití, rozestavěná lokalita
Z 18 upravený příjezd do lokality rekreace
Z 22 terminál ul. Nádražní – část konverze nádr. ploch
Z 26, Z 27 nutné DS malé rozšíření pro dopr. Terminal Západ
Z 30 konverze žel. ploch pro terminál Údolí
Z 51 obnova býv. izolovaného objektu v CHKO

78

ODŮVODNĚNÍ

B. Odůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch dle tabulky: modře orientační a výpočtové
kapacity nebo předpokládané využití
orien
t.
rozvojo
výmě
vá
ra
plocha
[ha]

využití

kapacit plocha s rozdílným způsobem
a
využití;
max.

předpokládané využití

Odůvodnění

Loket
Z 01

3,44

BI

30 RD

bydlení v rodinných domech –
městské

z původní koncepce, většinově
připraveno, očekávaný rozvoj

Z 02

1,19

BI

9 RD

bydlení v rodinných domech –
městské

plocha BI zmenšena z původní
koncepce

OS

-

občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní
zařízení

vloženo OS nově do býv. plochy
BI dle původní koncepce

DS

-

dopravní infrastruktura –
silniční

Vloženo DS pro jediné množné
dopravní obsloužení rekreační
plochy RN

Z 03

0,90

BI

9 RD

bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské

z původní koncepce,
zainvestováno

Z 04

0,50

BI

5 RD

bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské

z původní koncepce,
zainvestováno

SV

23 RD

plochy smíšené obytné venkovské

DS

-

dopravní infrastruktura –
silniční

z původní koncepce, vhodná
plocha pod silnicí směr Staré
Sedlo
z původní koncepce, zvoleno
využití DS

BI

6 RD

bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské

z původní koncepce,
nezainvestováno
z původní koncepce, zajišťuje
malou kapacitu lokality

Z 05

Z 06

3,40

1,89
ZS

-

zeleň soukromá a vyhrazená

nové rozšíření plochy sídliště,
nikoli pro nové objekty, ale
doprovod – zeleň a parkování

Z 07

0,42

BH

-

bydlení v bytových domech

Z 08

0,02

DS

-

dopravní infrastruktura –
silniční

nutná otočka bus MHD

Z 09

0,09

RH

-

rekreace – plochy pro
hromadnou rekreaci

z původní koncepce, zmenšena
jen mimo Q100

Z 10

0,23

DS

-

dopravní infrastruktura –
silniční

Z 11

0,29

OV

-

občanské vybavení –

ODŮVODNĚNÍ

nová místní komunikace příjezd
návštěvníků města nezávisle na
průjezdu sídlištěm v ul.
Sportovní, požadavek města
plocha OV pro budoucí potřeby
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orien
t.
rozvojo
výmě
vá
ra
plocha
[ha]

max.

Z 12

0,46

VL

-

Z 13

0,08

SM

1 RD

Z 14

0,44

OM
DS

-

Odůvodnění

předpokládané využití
nespecifikováno

sídliště, z původní koncepce

výroba a skladování – lehký
průmysl

rozvoj výroby a skladování,
z původní koncepce,

plochy smíšené obytné městské

vnitřní rezerva u příjezdu

občanské vybavení - komerční
zařízení malá a střední

vnitřní rezerva u příjezdu, úprava
využití oproti pův. koncepci, část
v Q100, řešení pro část deficitu
parkování residentů

dopravní infrastruktura –
silniční

Z 15

0,14

RI

3 chaty

rekreace – plochy staveb pro
rodinou rekreaci

dle pův. koncepce, ale jen pro RI,
rozestavěná lokalita

Z 16

0,44

RI

11
chaty

rekreace – plochy staveb pro
rodinou rekreaci

dle pův. koncepce, ale jen pro RI,
rozestavěná lokalita

Z 17

0,40

RI

10
chaty

rekreace – plochy staveb pro
rodinou rekreaci

dle pův. koncepce, ale jen pro RI,
rozestavěná lokalita

Z 18

0,04

DS

-

dopravní infrastruktura –
silniční

rozestavěná
vjezdu

Z 19

0,53

BI

2 RD

bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské

vnitřní rezerva, dle pův. koncepce

BI

3 RD

bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské

vnitřní rezerva, dle pův. koncepce

DS

-

dopravní infrastruktura –
silniční

vnitřní rezerva,příjezd do lokality

bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské

vnitřní rezerva

dopravní infrastruktura –
silniční

vnitřní rezerva, součást
dopravního terminálu Nádražní

Z 20

80

využití

kapacit plocha s rozdílným způsobem
a
využití;

0,46

lokalita

úprava

Z 21

0,02

BI

1 RD

Z 22

0,23

DS

-

Z 23

0,08

BI

1 RD

bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské

vnitřní rezerva

Z 24

0,02

SM

1 RD

plochy smíšené obytné městské

vnitřní rezerva

Z 25

0,05

SM

1 RD

plochy smíšené obytné městské

vnitřní rezerva

Z 26

0,10

DS

-

dopravní infrastruktura –
silniční

rozšíření doprav. terminálu
Západ

Z 27

0,13

DS

-

dopravní infrastruktura –
silniční

upraveno (zmenšeno) z původní
koncepce

Z 28

0,30

OS

-

občanské vybavení –

vnitřní rezerva z původní
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orien
t.
rozvojo
výmě
vá
ra
plocha
[ha]

využití

kapacit plocha s rozdílným způsobem
a
využití;
max.

předpokládané využití
tělovýchovná a sportovní
zařízení

koncepce, upraveno

1 RD

plochy smíšené obytné městské

vnitřní rezerva z původní
koncepce, upraveno

Z 29

0,12

Z 30

0,66

DS

-

dopravní infrastruktura –
silniční

vnitřní rezerva zmenšena
z původní koncepce, dopravní
terminál Údolí

Z 32

0,59

VD

-

výroba a skladování – drobná
řemeslná výroba

rozvoj VD, podpora podnikání,
požadavek města

Z 33

0,32

SV

-

plochy smíšené obytné venkovské

vnitřní rezerva z původní
koncepce s úpravou

Z 34

0,11

BI

-

smíšené obytné – městské a
venkovské

doplnění okraje sídla o malou
výměru

Z 35

0,03

BI

1 RD

smíšené obytné – městské a
venkovské

mikrokorekce lokality Na skalách

Z 37

0,10

suma
Loket

18,45

SM

Odůvodnění

DS

dopravní infrastruktura –
silniční

Parkoviště cestovní ruch

obnova býv. objektu v CHKO,
podmínkou turistický doprovod
bez trvalého bydlení

Údolí u Lokte

Z 51

0,13

suma
Údolí

0,13

OV

-

občanské vybavení –
nespecifikováno

ZS

-

zeleň soukromá a vyhrazená

SV

2 RD

ZS

-

SV

1 RD

Dvory u Lokte
Z 61

Z 62

suma
Dvory

0,55

0,39

doplnění přechodu do krajiny

plochy smíšené obytné venkovské

doplnění lokality dle původní
koncepce

zeleň soukromá a vyhrazená

doplnění přechodu do krajiny

plochy smíšené
venkovské

obytné

- doplnění lokality dle původní
koncepce

0,94

Nadlesí
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orien
t.
rozvojo
výmě
vá
ra
plocha
[ha]

využití

kapacit plocha s rozdílným způsobem
a
využití;
max.

Odůvodnění

předpokládané využití
doplnění lokality o sport.
možnosti. Bez nadzemních
staveb

Z 71

0,33

OS

-

občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní
zařízení

Z 72

1,30

ZS

-

zeleň soukromá a vyhrazená

doplnění přechodu do krajiny

SV

6 RD

plochy smíšené obytné venkovské

doplnění lokality dle původní
koncepce s úpravou

ZS

-

zeleň soukromá a vyhrazená

doplnění přechodu do krajiny

SV

3 RD

plochy smíšené obytné venkovské

doplnění lokality dle původní
koncepce s úpravou

TI

-

SV

2 RD

Z 74

1,43

Z 75

0,08

Z 76

0,26

ZS
suma
Nadlesí

2,74

celkem

22,69

plocha technické infrastruktury plocha pro ČOV
- ČOV
plochy smíšené obytné venkovské

doplnění lokality dle původní
koncepce s úpravou

zeleň soukromá a vyhrazená

doplnění přechodu do krajiny

Plochy přestavbové nebyly v území vymezeny. Zpracovatel neviděl důvod pro jejich vymezení.

B. Bilance zastavitelných ploch (vně zastavěného úz.) dle urbanistických obvodů města:

Jsou uvedeny v kap. 14. Odůvodnění
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
A. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch uvnitř zastavěného území
Zastavěné území města a místních částí vykazuje vnitřní stavební rezervy, které jsou uvedeny uvedeny
výše. Přesná identifikace je provedena ve výkresu č.1 Návrhu ÚP. Vymezení souvisí též s původní
koncepcí ÚP, ze které byl rozsah většiny zastavitelných ploch vymezených v zastavěném území převzat.
B. Odůvodnění vymezení ploch přestaveb:
Plochy přestaveb nebyly vymezeny.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBA VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Uvedeno souhrnně v kap. 14 Odůvodnění.
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13.3.3 ODŮVODNĚNÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP nepřichází se zcela novým konceptem systému veřejné zeleně v zastavěném území. Její předností je
spojitost mezi jednotlivými místními částmi. V nezastavěném území dominuje úloha přírodních prvků vodních prvků a lesních porostů.
ÚP volí širokou skladbu zelení ve všech plochách i v nezastavěném území. Jejich specifikace je jasně
vyjádřena v kartách využití ploch, příp. ploch ÚSES v kap. 6 Návrhu ÚP.

13.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMISŤOVÁNÍ
13.4.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVY
Koncepce dopravy odůvodněna v kap. 13.2.1. – zásady celkové koncepce města
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
ÚP navrhuje: (viz výkres N4)
 Stabilizaci stávajících regionálních tratí železnic (č. 144 a č.149).Jejich jiné využití na části tratí
zatím nepřichází v úvahu, přestože úsek na H. Slavkov není provozován.
 Konverzi částí nádražních a zastávkových ploch pro dopravní uzly obsahující též parkování
návštěvníků města Využití nevyužívaných pozemků železnic je potřebnou konverzí ve prospěch
dopravních terminálů, tedy veřejných požadavků na dostatečné, blízké a navazující parkování,
MHD bus a dráhy, cyklistů a pěších ve vztahu k návštěvnosti historického města. Prohlubují a
zpřesňují se tak prvky z původní koncepce.

SILNIČNÍ DOPRAVA
Z pohledu základního komunikačního systému řešeného území:
Územní plán nemá důvod měnit stávající koncepci nadřazené sítě komunikací II. a III. třídy, intenzity
dopravy a trasování nevyžadují zásadní doplnění sítě, ale jen lokální úpravy.
Dopravní nadřazený skelet má hlavní zátěže mimo řešené území, klíčová silnice II/209 neprochází
územím historického města, avšak v blízkosti prostoru historického města Loket.
ÚP navrhuje: (viz výkres N4)
 stabilizaci stávajících silnic II. třídy (II/209, II/181) a stávajících silnic III. třídy (III/2099,
III/00635,
III/2095),
 1 úprava oblouku komunikace III. třídy:
- KK1 - koridor přeložky silnice III/2099 o zpřesněné šíři 30 m v Lokti západní předmostí
velkého mostu
Z pohledu místních a účelových komunikací:
Všechny v územním plánu navrhované rozvojové plochy jsou situovány s vazbou (nebo krátkým
možným připojením) na stávající síť silnic III. třídy a především místních komunikací, na které bude
napojena nová komunikační síť jednotlivých rozvojových ploch.
ÚP řeší 2 úseky místních komunikací jako příjezdy k lokalitám, většinou po dohodě nebo dle záměrů
města.
Rozvojové plochy, které jsou podmíněny zpracováním územních studií (ÚS 1 – ÚS 5), budou řešit příp.
rozvoj nových místních komunikací v rámci územních studií.
ÚP také řeší 4 dopravní závady, kterými jsou poddimenzované šířkové parametry místních komunikací.
Vychází z uvedených závad v ÚAP ORP Sokolov ve znění 5. aktualizace 2020.
ÚP navrhuje (viz výkres N4):
 stabilizaci stávajících místních a účelových komunikací
 zmírňování závad nevyhovujících parametrů komunikací:
- úsek PK1 – rozšíření příjezdu do lokality BV od II/181- plněný požadavek města
- úsek PK2 – rozšíření příjezdu do lokality RI od II/209 -plněný požadavek města
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- úsek PK3 – rozšíření vozovky na III/2099 pro realizaci chodníku- plněný požadavek
města
- úsek PK4 – rozšíření vozovky Tovární východ- plněný požadavek města
nové místní komunikace jako příjezdy k lokalitám:
- M1 – příjezd k ZV - občasnému parkovišti u sídl. Sportovní. Důležité v souvislosti
s neprojížděním sídliště v ul. Sportovní
- M2 – vjezd do lokality OM u sídl. Mírová u řeky. Odstranění vjezdu z křižovatky hned
za tratí
nové místní komunikace uvnitř rozvojových ploch:
- MK1 – Loket – uvnitř lokality SV na Staré Sedlo převzato z původní koncepce
budou dále konkretizovány na základě vypracovaných dokumentací
- MK2 – Nad Hájovnou – jih jediné propojení do ploch RN
nová přemostění pro dopravní obsluhu
- M01 – nové přemostění Ohře u areálu Sv. Jana (Svatošské skály) s tím, že most
nebude umožňovat přejezd požárních vozidel, pouze mimořádné přejezdy sanitky do
hmotnosti 3,5t požadavek Zadání ÚP v kombinaci se stanoviskem CHKO

Závěr:
Úpravy a návrhy v rámci komunikací II.a III. třídy zahrnují pouze 1 nový úsek vylepšující technické parametry
průjezdu územím. Návrhy místních komunikací jsou minimální a hlavně v rozvojových lokalitách.
Doprava v klidu
V lokalitách rodinných domů je doprava v klidu řešena na vlastních pozemcích s velkým procentem
odstavu v samostatných garážích.
Největší deficit parkovacích míst je na sídlištích, ani rozsáhlé garážové dvory nepostačují. ÚP nemá za úkol
umisťovat jednotlivá parkovací stání na plochách BH, nicméně pro zásadní posun a zlepšení deficitu je
navržena plocha BH na západním okraji Sídliště v ul. Sportovní a omezená kapacita parkování na ploše OM
v dostupnosti sídliště Mírová za tratí.
Návrh ÚP dále řeší 2 drobnější pozice pro využití DS, 4 nové parkovací možností pro návštěvníky města. Jsou
soustředěny ve 3 dopravních terminálech ve vztahu k ostatním dopravním možnostem s cílem koordinovat
vstupy turistů do historického města.
ÚP respektuje, ale nerozvíjí nové garážové dvory.
ÚP navrhuje pro potřeby residentů:
 stabilizaci stávajících kapacit parkování vč. garážových dvorů (sídl. v ul. Sportovní)
 nové parkovací plochy pro snížení deficitu parkování:
P1 – kapacitně nespecifikované parkoviště v rámci návrhové plochy BH v sídl. ul.
Sportovní - nutnost zpracování provozního plánu, který bude zapracován do
povodňového plánu města Loket - rozšíření dnešního parkoviště západním směrem,
z důvodů aktivní zóny záplavového území provozní plán, požadavek z pokynů
pořizovatele po společném jednání
P2 – parkování do 25 míst v rámci plochy OM u ul. Nádražní – nutnost zpracování
provozního plánu, který bude zapracován do povodňového plánu města Loket –
částečné řešení deficitu k sídl. Mírová, z důvodů aktivní zóny záplavového území
provozní plán, požadavek z pokynů pořizovatele po společném jednání
- možnost využití vybraných návštěvnických parkovišť mimo sezónu a v sezoně mimo
víkendy jedna z variant odlehčení centra města i od parkování residentů motivovaná
bonusy parkování v terminálech
ÚP navrhuje pro potřeby cestovního ruchu:
 stabilizaci a doplnění stávajících kapacit parkování
Nové parkovací plochy v rámci hlavních turistických dopravních terminálů (Západ, Nádraží a
Údolí):
- P4 – parkování na DS v zastavitelné ploše Z 26 – terminál Západ, rozšíření stávající
parkovací plochy pro vyšší obložnost parkoviště a možnost patrování
- P5 – parkování na DS v zastavitelné ploše Z 27 - terminál Západ rozšíření stávající
parkovací plochy pro vyšší obložnost parkoviště a možnost patrování
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- P6 - konverze žel. na parkování na DS v zastavitelné ploše Z 22 – terminál Nádraží,
z původní koncepce vhodné využití
- P7 - parkování do 40 míst v rámci plochy OM u ul. Nádražní, další možnost parkování
turistů s výhledem na město a vazbou na cestu do centra po nábřeží
- P8 – konverze žel. na parkování na DS v zastavitelné ploše Z 30 – terminál Údolí
z původní koncepce vhodné využití ve zkrácené ploše
- P9 - parkování na DS v zastavitelné ploše Z 05 – směr Staré Sedlo – možnost využití
mimo terminály, obtížné jiné využití v ochranných pásmech infrastruktury
- P10 - parkování na DS v zastavitelné ploše Z 37 – rozšíření parkoviště Sportovní dle
požadavků města


Dočasná parkování při mimořádných akcích na veřejných prostranstvích PV a ZV:
- PD1 – na ZV jižně od Lužné ulice pravý břeh Ohře
- PD2 - na ZV severně od Lužné ulice pravý břeh Ohře
- PD3 - na ZP sever u II/209
Všechny tyto možnosti jsou mimořádným opatřením v době akcí v sezoně, byly
konzultovány s městem, částečně již fungující opatření

OBSLUHA HROMADNOU DOPRAVOU
Hromadná doprava osob je na území města Loket včetně jeho místních částí realizována železniční sítí,
resp.autobusy regionálních linek.
ÚP nenavrhuje změny v zastávkách bus, intenzitu provozu řešit nemůže.
ÚP navrhuje:
 Stabilizaci linek stávající regionální hromadné dopravy včetně zastávek bus. Zatím vyhovující
provoz, při vyřešení terminálů nutné drobné úpravy pozic zastávek
 OB 1 - Novou otočku bus sídliště Sportovní, provozní nutnost, dnešní potíže.
 Nespecifikovaně otočky bus v rámci dopravních terminálů Západ, Údolí, Nádraží, v případě
přestupů ze železnice v těsné návaznosti na žel. zastávku či nádraží. Při vyřešení terminálů
nutné drobné úpravy pozic zastávek.

PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Pěší doprava
Pěší doprava ve městě a jejími místními částmi dosud nevykazuje zásadní problémy. Nicméně jak
turistický, tak běžný provoz si vyžadují postupná vylepšení pěších vazeb.
Vymezení pěších komunikací a propojení v zastavěném i nezastavěném území v kategorii stávající stav
není možné vnímat jako skutečný stav, vychází totiž z dodaných podkladů městem a katastrálního
vymezení á tedy relevantních podkladů pro ÚP. Případné zpřesnění či náprava není úkolem ÚP.
Rovněž Návrh ÚP navrhuje 6 úseků pěších propojení v území, tato jsou velmi důležitá pro funkčnost
systému a není vhodné je jakkoli blokovat třeba pro budoucí využití.
ÚP navrhuje:
 Tato samostatná nová pěší propojení:
- propojení PP1 – lávka pěší + cyklisti od ul. Nádražní směrem k amfiteátru, klíčová
vazba mezi břehy Ohře z pohledu turistického ruchu a funkčnosti terminálů
- propojení PP2 – lávka pěší + cyklisti přes Ohři směr Zahradní ulice, další důležitá
vazba z pohledu turistického ruchu a cyklistické dopravy
- propojení PP3 – od parkovišť a bus u ul. Nádražní návaznost na břehu Ohře, pěší
vazba za budovou nádraží směr lávka a centrum města
- propojení PP4 – Nad Hájovnou jih potřebná krátká vazba místních obyvatel do
rekreačního zázemí
- propojení PP5 – nad Hájovnou – ul. Sokolovská žádaná vazba pěších přírodou směr
centrum
- propojení PP6 – za čerpací stanicí k parkovišti terminál Západ chybějící a potřebné
pěší propojení
- propojení PP7 – Nad Hájovnou jediné propojení s možnou obsluhou do plochy RN
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Cyklistická doprava
Cyklistická doprava na území obce je návrhem ÚP nově doplněna, především v úrovni 4 nových
místních propojení v kombinaci s pěší dopravou, nechybí však ani 2 důležité vazby podél komunikací.
Cyklotrasy a cyklostezky nadmístního významu:
Cyklistická síť nadřazená má křížení, resp. i částečný souběh 2 linií v území Lokte, zde není
potřebné cokoli měnit.
Cyklotrasy a cyklostezky místního významu:
Síť cyklostezek je nově návrhem založena jako sdružená s pěší dopravou, je klíčovou
složkou návrhu ÚP, má 4 nové úseky a spojuje všechny místní části i za pomoci chráněných
přejezdů železnice a mostků přes vodoteče.
Vazby jsou připraveny i do míst navržených rozhleden, jejich trasování by bylo v souběhu
s trasami pěších.
ÚP navrhuje:
 Respektování stávající sítě nadmístních cyklotras, pro navázání místní sítě na regionální
EV4 - Euregio Egrensis: ve směru sever - jih
Cyklostezka Ohře ve směru - Karlovy Vary – Loket
Vazba cyklistů podle Ohře zůstává součástí Aktualizace č.1 ZÚR KK, lze tedy
mluvit o souladu s projednávanou dokumentací z pohledu tras nikoli názvů.
 Respektovat stávající sítě místních cyklotras:
 2016 Loket – Hory
 2021 Loket – Horní Slavkov přes Slavkovský les
 2017 Horní Slavkov – Doubí u Karlových Varů
(východ území)
 362 Loket – Horní Slavkov vede po silnici na
H.Slavkov
 2024 Loket - Třídomí
 nové úseky sdružených cyklostezek s pěší dopravou:
- úsek C1 – Supí potok – sídliště Sportovní návaznost za Supím potokem na stávající
úpravy parku na nábřeží Ohře, dále za zahrádkami podél Ohře
- úsek C2 – amfiteátr – nádraží – Lužná od amfiteátru na levý břeh a k sídlišti Mírová
v souladu se ZÚR KK 1 Aktualizace ( cyklostezka Ohře)
- úsek C3 – ul. Sadová – Hory podél Loučského potoka
- úsek C4 – ul. Zahradní – amfiteátr od amfiteátru přes lávku do Zahradní ul.
 nové úseky cyklotras převážně na tělesech komunikací:
- úsek C5 – ul. Sadová vazba na cyklostezku C3
- úsek C6 – ul. Tovární - ul. Zahradní vazba z města směr terminál Údolí
 návaznost cyklistické dopravy na nový most přes Ohři uvnitř areálu České pošty
- úsek C7 - od stávající lávky k novému mostu v k.ú. Údolí návrh vychází z pokynů po
společném jednání
Turistické trasy
Systém stávajících pěších turistických značených cest v širším okolí obce je respektován a vyjádřen ve
výkresu N4. Návrh řeší 3 nové úseky.
Naučná stezka je rovněž respektována, není potřebné ji doplňovat.
ÚP navrhuje:
 respektovat stávající značené turistické trasy beze změn - funkční
- Modré značení: Staré sedlo - Loket – Karlovy Vary podél Ohře až k rozhledně Diana
- Zelené značení: Loket – rozhledna Krudum přes Dvory a Nadlesí
- Žluté značení: Loket – Horní Slavkov přes Bošířany
 nové úseky turistických tras s výhledem
- úsek T1 – terminál Západ – směr jihovýchod – významná návaznost na vycházkové
okruhy
- úsek T2 – terminál Údolí – směr sever (rozhledna v rezervě) – nová vazba směr
rozhledna východ
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- úsek T3 – okruh přes Šibeniční vrch (rozhledna v rezervě)- nová vazba směr rozhledna
sever
respektovat naučnou stezku:
- NS – Doubí – Svatošské skály

DOPROVODNÉ DOPRAVNÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ
Objekty dopravní vybavenosti v zájmovém území nebyly Zadáním ÚP vyžadovány, Návrh ÚP je tedy neřeší,
nicméně v rámci podmínek pro využití ploch VL a VD jsou přípustné čerpací stanice včetně zázemí atd.
 nejsou vymezeny specifikované plochy na další objekty dopravní vybavenosti (hromadné
garáže), jejich realizace je však možná v plochách DS, zvláště vítaná v plochách 3 turistických
terminálů - Západ, Nádražní a Údolí. Garážování je klíčové pro efektivní masové parkování
turistů i hromadné residentů. Důležité téma ÚP.

VODNÍ A VODÁCKÁ DOPRAVA
ÚP navrhuje:



Respektovat sezónní provoz výletní loďky po Ohři s kotvištěm pod velkým mostem.
a 2 vodácká kotviště proti sobě na břehu Ohře s tábořištěm Loket východ. Jedná se o
možnost rozšíření vodní turistické dopravy u města. Stačí 2 nová pontonová přístaviště.
Rozšířený provoz vodácké turistické výletní vodní dopravy
VD1 – terminál Nádraží s mobilním pontonovým přístavištěm
VD2 – ul. Zahradní u jezu
Obě přístaviště jsou na mimořádně důležitých místech z pohledu pohybu turistů.

LETECKÁ DOPRAVA
ÚP navrhuje Respektovat
 limit pro leteckou dopravu - OP letiště Karlovy Vary
 limity MO ČR:
- území elektronického komunikačního zařízení
- území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení
Obojí vychází ze stanoviska MO a nemá přímý vliv na městský provoz.

13.4.2 DŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY



ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Vyhodnocení jednotlivých částí města ve vazbě na PRVK KK
Loket
POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
První vodovodní systém města Loket byl vybudován v roce 1896. Hlavním zdrojem vody bylo
prameniště Vogeleis umístěné severozápadně od města. Kapacita prameniště se v 50. letech
ukázala jako nedostačující a město bylo napojeno na řad I SVH. Prameniště bylo odpojeno. K
zlepšení situace se zásobením pitné vody obyvatelstva v Lokti došlo po vybudování vodojemů,
přívodního a zásobního řadu. V letech 1979 – 1983 byl systém města zcela přebudován. Byl uveden
do provozu nový přívodní řad z řadu I SVH, nový vodojem HTP, nový zásobní řad, nový vodojem
DTP, byly vybudovány nové sítě v sídlištích. Postupně dochází k rekonstrukci vodovodní sítě ve
zbytku města. V lokalitě Nad Hájovnou byly pro budoucí výstavbu rodinných domů pořízeny nové
vodovodní řady a hydroforová stanice. Nový vodovod je z matriálu PE 100 DN 100, DN 80, celková
délka 1,3 km. Hydroforová stanice je provedena jako nadzemní jednokomorový objekt s armaturní
šachtou uvnitř. Ve stanici je instalováno zařízení na zvyšování tlaku zn. WILO. Sací a výtlačná strana
mají DN 65 pro tlak PN 16. V rámci stavby „Přístupový chodník K Finským domkům“ došlo k
prodloužení vodovodního řadu DN100 z Nádražní ulice v délce 236 m.
ODŮVODNĚNÍ
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ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ
S ohledem na skutečnost, že ve městě byla provedena řada rekonstrukcí vodovodů ve staré
centrální části města, předpokládá se dokončení povolených akcí.
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce
nebo kraje)
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15
l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Nebanice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou
vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
příslušného hygienika.
Dvory
POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
V části obce Dvory není vodovod pro veřejnou potřebu, zásobení vodou je ze studní u jednotlivých
objektů.
ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ
S ohledem na velikost místní části obce, roztroušenosti zástavby a počet trvale bydlících obyvatel
není investičně a provozně vhodné budovat vodovodní síť s vlastním zdrojem vody nebo napojení
na jiný vodovod pro veřejnou potřebu. Bude nadále využíváno individuálních zdrojů vody s tím, že
bude kladen důraz na zajištění jejich nezávadnosti
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo
kraje)
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15
l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Nebanice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou
vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného
hygienika.
Nadlesí
POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Pitnou vodu obec získává úpravou z vlastního zdroje. Vodovod vede od úpravny vody v komunikaci,
ze které u posledního objektu odbočí. Dále je veden vodovod v louce podél objektů až k poslednímu
domku. Zdrojem vody je kopaná studna o hloubce cca 11,5 m. Voda ze studny je čerpána přes
tlakový pískový filtr na úpravnu vody a odtud po úpravě je již pomocí hydroforové stanice čerpána
do sítě.
ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ
S ohledem na velikost místní části obce a vzdálenosti jiných vhodných zdrojů pitné vody (SVH) se
neuvažuje s přepojením na jiný zdroj. Text:" Bude nadále využíván stávající zdroj vody s tím, že bude
kladen důraz na zajištění jejího nezávadnosti." Bude nahrazen:"Stávající vodní zdroj není schopen v
průběhu roku uspokojit požadavky na potřebu pitné vody a vody nevykazuje dostatečnou kvalitu.
Proto je navržen další zdroj pitné vody - strojně vrtaná studna o hloubce 70 m a průměru 160 mm s
úpravou zhlaví, dále je navržen vodovodní výtlak délky 278,5 m, který odvede vodu ze studny do
stávající úpravny vody. V souvislosti s přidáním nového zdroje je také navržena modernizace
stávající úpravny vody spočívající v doplnění technologie úpravy vody. Uvažuje se dvojstupňová
úprava vody s aerátorem na vstupu do úpravny."
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo
kraje)
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15
l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Nebanice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou
vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní. Při využívání
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného
hygienika.
Údolí
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POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
V části obce Údolí není vodovod pro veřejnou potřebu, zásobení vodou je ze studní u jednotlivých
objektů. Vzhledem k tomu, že jímaná voda pochází hlavně z infiltrace z potoka, je zde problém s
kvalitou vody ve studních, i v letním období pak i s jejím množstvím.
ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ
Ve výhledu se navrhuje výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, jedná se o cca 2,5 km potrubí DN
100 mm. Před touto investicí musí dojít k výměně vodovodního řadu v Lokti v Revoluční ulici a to v
celé délce za kapacitní potrubí.
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo
kraje)
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15
l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Nebanice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou
vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného
hygienika. Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro
veřejnou potřebu.
Průmyslová voda
Z čerpací stanice na levém břehu Ohře je veden přivaděč průmyslové vody severním směrem do
lokality Vřesová.
Požární voda
Na vodárenskou síť pitné vody jsou osazeny odbočky s hydranty pro požární účely.
Ochranná pásma
Ochranná pásma vodovodních řadů jsou dána zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od
vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu:
u vodovodů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
u vodovodů nad průměr 500 mm - 2,5 m
u vodovodů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod
upraveným povrchem, se vzdálenosti dle předchozích bodů zvyšují o 1,0m.
Zásobování pitnou vodou – návrh s odůvodněním
ÚP navrhuje:
 nadále využívat stávající zdroj a rozvody vody, v části Dvory bude nadále využíváno
individuálních zdrojů. Dvory jsou malým sídlem spíše pro rekreační účely v izolované poloze.
 Nové vodovodní řady:
- v Údolí v délce 2,5 km a DN100 mm převzato z původní koncepce
- v části Nadlesí je navržena pozice nové obecní studny s návaznostmi na stávající
studnu a vodovodní rozvody – nové řešení po dohodě s městem bez nákladného
přivaděče výtlakem z Údolí.
 Orientační trasy vodovodních řadů, zakreslené ve výkrese, budou v územním řízení upřesněny.
Nové uliční řady v rozvojových plochách musí vyhovovat platným předpisům na zajištění
požární vody. Standardní řešení
 Respektovat čerpací stanici na levém břehu Ohře s přivaděčem průmyslové vody severním
směrem do lokality Vřesová. Nezbytná provozní část.



ODVODNĚNÍ – KANALIZACE

Stávající stav – doplnění kap. 4.2.2. ÚP loket
Vyhodnocení jednotlivých částí města ve vazbě na PRVK KK
Loket
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POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Nejstarší a současně nejrozsáhlejší kanalizace pro veřejnou potřebu v Lokti pochází z konce
minulého a začátku tohoto století. Jde o síť v historické části města, Rooseveltově ulicí, v ulici
Zahradní a ul. ČSA. Postupem času byla vybudována kanalizace na většině území města. Tato
kanalizace tvoří samostatnou jednotnou stokovou síť.
V dnešní době má město Loket soustavnou kanalizační síť. V roce 1997 byla uvedena do provozu
ČOV Skála. V roce 2002 byla vybudována v části města nová splašková kanalizace (stávající
kanalizace je částečně využívaná jako dešťová) a soustava čerpacích stanic, které převádí splaškové
vody ze sídliště a bývalých ČOV na centrální ČOV Skála.
Kmenová stoka A odvádí odpadní vody z náměstí a jeho okolí, ulicí TGM, Rosweltovou ulicí, kde se
napojuje do stoky A čerpaná oblast Nádražní, Mírové a Lužní ulice, dále pokračuje na ČOV Skála.
Kmenová stoka B odvádí odpadní vody ze Zahradní ulice, odkud jsou splašky přečerpávány na stoku
A a tím na ČOV Skála. Kmenová Stoka C odvádí odpadní vody z nové zástavby rodinných domků v
okolí Sokolovské ulice, sídliště Sportovní a dále jsou splašky přečerpávány do stoky AC. Kmenová
stoka D odvádí splaškové vody ze zástavby rodinných domků ve Sportovní ulici na ČS 4, odkud jsou
splašky čerpány do stoky AC.
ČS I je umístěna v Zahradní ulici a čerpá splaškové odpadní vody z přilehlé zástavby a čerpané
splaškové vody z ostrova na ČOV Skála.
ČS II nebyla realizována a změnou stavby před jejím dokončením byly splaškové vody gravitačně
převedeny do Zahradní ulice a následovně do ČS I.
ČS III je umístěna v Nádražní ulici a čerpá splaškové odpadní vody z ulice Nádražní, Lužná, Mírová
atd. do gravitační stoky v ulici Roseweltova.
ČS IV je umístěna ve Sportovní ulici a čerpá splaškové vody přes most přes řeku Ohře do gravitační
stoky v Lužné ulici.
ČS V je umístěna v areálu bývalé ČOV Sportovní a čerpá splaškové vody z přilehlé sídlištní zástavby a
z ulice Sokolovské do gravitační stoky v Lužné ulici.
ČS VI čerpá splaškové odpadní vody z ostrova mezi hlavním tokem Ohře a náhonem u elektrárna na
ČS 1.
ČOV Loket je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod umístěná ve skále. Přiváděné odpadní
vody jsou sídlištního charakteru. Technologická linka má složení:
mechanická část: jemné česle typu HUBER lapák písku štěrbinové nádrže
biologická část: nitrifikační a denitrifikační nádrž s časově řízenou funkcí dosazovací nádrže
kalové hospodářství: uskladňovací nádrž čerpací stanice vraceného kalu
ostatní objekty: Venturiho žlab
povodňová čerpací stanice
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci producenti, kteří
produkují větší množství tuků – kuchyně ZŠ, MŠ, restaurací, apod..
V lokalitě Nad Hájovnou byla pro budoucí výstavbu rodinných domů pořízena nová splašková
kanalizace. Nové stoky jsou provedeny z PP UR2 DN 250 v celkové délce 1,3 km. Na jednotlivých
stokách je vysazeno celkem 77 odboček DN 150 pro bud. RD.
Pro odvedení srážkových vod z této lokality je vybudována také nová dešťová kanalizace.
V rámci stavby „Přístupový chodník K Finským domkům“ byla vybudována ve společné trase s
vodovodem a dešťovou kanalizací nová splašková kanalizace. Napojení nové stoky v Nádražní ulici
bylo provedeno ve stávající odlehčovací komoře, která byla přestavěna na RŠ. Stoka byla provedena
z polypropylenu DN 250 v délce 236 m.
POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU dle PRVKÚK
V rámci přepojení nového spotřebiště se navrhuje vystrojení technologie třetí části ČOV Loket Skála, která je stavebně připravena.
Dále navrhujeme vyřešení odkanalizování pravého břehu Ohře. Toto předpokládá výstavbu ČS
Tovární a ČS Revoluční s přečerpáním odpadních vod přes Ohři. U stokových sítí je nutno vybudovat
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novou stoku v Revoluční ulici, na kterou je možno případně navázat s prodloužením stoky do Údolí.
Rozsah nové stokové sítě se předpokládá 1,33 km DN 300 mm a 150 m výtlačných potrubí.
Dvory
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
V části obce Dvory není kanalizace pro veřejnou potřebu, likvidace odpadních vod je lokální u
jednotlivých objektů
POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU dle PRVKÚK
Místní část bude odkanalizována kombinací samospádové a tlakové kanalizace z čerpací stanice v
nejnižšího bodu části Dvory směrem k Nadlesí až k dosažení spádové kanalizace v Nadlesí. Řešení je
v pokynu po společném jednání.
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
V části obce není kanalizace a ČOV, odpadní vody jsou lokálně likvidovány u objektů, ve kterých
vznikají.
POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU dle PRVKÚK
Výhledově se navrhuje výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV v Nadlesí. Stoková síť se
uvažuje oddílná splašková v délce 1,4 km DN 250 mm zakončená ČOV pro 50 EO.
Údolí
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
V části obce Údolí není kanalizace pro veřejnou potřebu, likvidace odpadních vod je lokální u
jednotlivých objektů.
POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU dle PRVKÚK
V delším výhledu se navrhuje připojení kanalizace pro veřejnou potřebu na síť města Loket.
Předpokládá se rozsah cca 1,3 km DN 300 mm a 1,2 km DN 250 mm. Před touto investicí musí být
zajištěno odkanalizování Revoluční ulice v Lokti a přečerpání odpadních vod z pravého břehu Ohře
na levý.
Odkanalizování – návrh ÚP s odůvodněním:
Koncepce odkanalizování města zůstává zachována. Návrhem je pouze doplněna.
ÚP navrhuje:
 nadále využívat rekonstruovanou síť v Lokti,
 vyřešení odkanalizování pravého břehu Ohře. Toto předpokládá výstavbu ČS Tovární a ČS
Revoluční s přečerpáním odpadních vod přes Ohři. Větší úkol města z původní koncepce
 dokončit vystrojení technologie třetí části ČOV Loket - Skála, která je stavebně připravena.
Větší úkol města z původní koncepce, nutné
 nové kanalizační řady: pro napojení zbylých částí města
- stoka - v Revoluční ulici - pro odkanalizování Údolí- dolní část
- úsek Revoluční – Zahradní přes žel. most
- úsek Tovární – železniční most
- prodloužení ul. Čs. armády
- napojení lokality nad tratí (Z 16 –Z 19)
- napojení lokality finské domky a lokality Z 06
napojení lokality Dvory na odkanalizování a ČOV Nadlesí pomocí tlakové kanalizace
s přečerpávací stanicí PS. Všechny úseky uvedeny ve výkresu N5, jsou požadavkem
jednak z původní koncepce s korekcemi postupující výstavby, která byla převedena do
stavu a jednak požadavkem vodoprávního úřadu ve společném jednání (odkanalizování
lokality Dvory)
 napojení lokality Z 05 (směr Staré Sedlo) po dohodě se sousední obcí Staré Sedlo. Zde je
možnost napojení i ze sousední obce – nutná dohoda o napojení
 novou ČOV v Nadlesí pro 100 EO. Pro izolované Nadlesí dobrá volba, ekonomika obtížná.
Veškerou novou kanalizaci budovat zásadně jako oddílnou. Standardní požadavek.
 minimalizovat nárazový odtok dešťových vod, dešťové vody budou v maximální míře
likvidovány na vlastním pozemku. Již běžný požadavek odborů ŽP, resp. vodoprávních úřadů –
viz vyhodnocení dále.
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Dešťové vody
Odvádění dešťových vod z veřejných ploch pomocí dešťové kanalizace je v řešeno v nově
rozestavěných lokalitách, na pozemcích RD jsou vody zasakovány. Totéž platí i mimo území MPR a
na obou sídlištích.
Dále je odvádění dešťových vod částečně realizováno (pěší zóna) a ostatní připraveno projekčně
Meliorace: V Nadlesí jsou ve stavu (viz koordinační výkres) vedeny 2 kanály: trubní kanál a otevřený
kanál HOZ (hlavního odvodňovacího zařízení).
Ostatních případech jsou dešťové vody odváděny převážně povrchově do příslušných vodních toků.
Ochranná pásma
Ochranná pásma kanalizačních stok jsou dána zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od
vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu:
u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle předchozích bodů od vnějšího líce zvyšují
o 1,0 m.
Ochranné pásmo čistírny odpadních vod je 50 m.
Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.
Trubní kanál HOZ musí mít 4m široký nezastavěný manipulační pruh od potrubí na obě strany.
Otevřený kanál HOZ musí mít 3,5m široký nezastavěný manipulační pruh od vrchní hrany na obě
strany.



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Stávající stav – doplnění z ÚP kap.4.2.3.:
Řídí se Obecně závaznou vyhláškou č.11/2015.
Komunální odpad
Město má povinnost likvidovat ve smyslu §2 odst. 3 zákona veškerý odpad, vznikající na území obce
či činnosti fyzických osob, při čištění komunikací a údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova. Nakládání
s odpady v Lokti se řídí obecně platnou vyhláškou). Vyhláška vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. a
stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, způsob prokazování
využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
Likvidaci výše uvedeného odpadu zajišťuje soukromá odborná firma mající k této činnosti
oprávnění.
Ročně vyprodukuje město 571 tun komunálního odpadu (2016) s postupným nárůstem.
Ukládání komunálního odpadu je na řízené skládky mimo řešené území města. Skládky nebudou ve
městě zřizovány, zásadním důvodem je CHKO a historické město.
Nakládání s odpady ve městě Loket se řídí Plánem odpadového hospodářství Karlovarského kraje
pro období 2016- 2025.
Sběrný dvůr: je realizován v ul. Revoluční (a zakreslen ve výkresu koncepce technické infrastruktury
N4).
Pro sběr a manipulaci s drobným komunálním recyklovatelným odpadem jsou vymezena místa,
kde je odpad tříděn do kontejnerů. Místa jsou položena v těžištích zastavění, která umožňují
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dobrou dostupnost pro obyvatele. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány a odvoz je smluvně
zajištěn mimo katastr města.
Odvoz směsného odpadu je zajištěn v týdenních intervalech, event. 14 denních intervalech. Tyto
služby hradí občané prostřednictvím plateb městu Loket.
Svoz bioodpadu probíhá 1x týdně, svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně.
Svoz velkoobjemového odpadu probíhá 3 x ročně při zajištění městem Loket.
Odpad z činnosti právnických osob
Veškeré právnické osoby se buď zapojí do systému nakládání s odpady města Loket (smluvní vztah)
nebo si zajistí likvidaci odpadů oprávněnou osobou. Likvidace na vlastním pozemku je nepřípustná.
Návrh s odůvodněním:
Koncepce odpadového hospodářství je stabilizována a zůstane zachována. Ve všech místních částech je
zajištěn sběr TKO, sběrný dvůr se nachází v ul. Revoluční.
ÚP navrhuje:
 Ve větších rozvojových plochách pro bydlení a rekreaci doporučujeme vymezit v územním
řízení prostory pro umístění nádob na tříděný odpad v docházkové vzdálenosti.
Systém hospodaření s odpady vyhovuje a nevyžaduje žádná opatření v územním plánu,
doporučeno je v rozvojových lokalitách vymezit ve veřejném prostoru místo pro umístění
kontejnerů pro tříděný odpad v dostupových vzdálenostech max. 150 m. Stejné podmínky se
doporučuje dodržovat i ve stávajícím území.



ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Současný stav zásobení elektrickou energií – doplnění kap. 4.2.5 Návrhu ÚP:
Územím prochází nadřazené vedení. Město a místní části jsou zásobovány z rozvodného systému 22kV z TS
umístěných v jednotlivých částech. Tato koncepce zůstává zachována, je pouze doplněna. Stávající VVN
prochází v území v odstupu od historického města, především v jižní a západní části řešeného území – viz
výkres koncepce technické infrastruktury.
ÚP navrhuje:
 Zpřesnění koridoru VVN Vernéřov- Vítkov o šíři 200m ( E2 dle PÚR, E04 dle ZÚR KK).
Stanovení podmínek využití koridoru:
Do doby realizace nebudou v koridoru umisťovány stavby, zařízení a opatření, které by
znemožnily či významně pozičně či ekonomicky zatížily realizaci záměru.
Požadavek ZÚR KK, nutno plnit a zpřesnit - naštěstí jen v jižní části území u Nadlesí, doufejme
bez viditelnosti z historického města.
 Napojení lokality Z 05 (směr Staré Sedlo) po dohodě se sousední obcí Staré Sedlo. Možnost i ze
strany sousední obce, lze domluvit verzi napojení.
 Umístění nových TS musí být upřesněno v územním řízení tak, aby byly přístupné z veřejného
prostoru pro stavební a požární techniku. Standardní požadavek
Předpokládaný nárůst obyvatel nepřekračuje úroveň původní koncepce, tedy nevyvolá zvýšení odběru el.
energie nad rámec návrhu v původní koncepci.
Územní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedení a stanic podle §46 (a přechodných ustanovení
§98) Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ochranná pásma jsou
zakreslena ve výkresové dokumentaci (podle energetického zákona ve znění ke dni vydání územního plánu).



ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM

Současný stav zásobování plynem – doplněný komentář ke kap. 4.Návrhu ÚP:
Územím prochází VTL plynovod. Plynofikovány jsou místní části a rozvojové plochy.
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ÚP navrhuje s Odůvodněním:
 Pokračovat v plynofikaci v ul. Finské domky, Tovární, Rooseveltova, Revoluční a v Údolí, tyto
jsou uvedeny i v grafické části.
V částech Nadlesí a Dvorech plynofikace není přímo navržena, ale je možné ji realizovat dle
§18, vždy po posouzení spotřeby plynu a ekonomické rozvaze investice.
 Nové plynovodní řady: jsou vytipovanými úseky v městské struktuře
- Napojení lokality Nadlesí s regulační stanicí
- Ul. Rooseveltova
- Ul. Tovární
- Ul. Revoluční směr ul. Zahradní přes žel.most
- Ul. Čs. armády – prodloužení řadu směr jih k Z 24
- Ul. Čs. armády – prodloužení řadu směr sever k Z 19
- Napojení lokality finské domky a L06
 Novou regulační stanici pro plynofikaci místní části Nadlesí. Možnost plynofikace Nadlesí
s touto podmínkou.
 Napojení lokality Z 05 (směr Staré Sedlo) po dohodě se sousední obcí Staré Sedlo. I u
plynofikace možnost napojení od Starého sedla.
Ochranná a bezpečnostní pásma
Územní plán respektuje ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů a plynárenských zařízení ve smyslu
Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Plynárenství § 68 - Ochranná pásma
(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého
provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo
územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden
z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.
(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti
plynárenského zařízení, který činí:
 a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn
v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
 b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
 c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.
(3) V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení,
jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo
ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.
(4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví,
bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická či právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu
nebo přímý plynovod, těžební plynovod či plynovodní přípojku
 a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže
nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
 b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v
písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném
pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé
dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.
(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném
pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu nebo přípojky lze pouze na základě souhlasu
provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přípojky.
Bezpečnostní pásma plynových zařízení (dle přílohy energetického zákona)
 Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond ............................. 250 m
 Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu
- nad 5 m3 do 20 m3 ...................................................................................................... 20 m
- nad 20 m3 do 100 m3 .................................................................................................. 40 m
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- nad 100 m3 do 250 m3 .................................................................................................. 60 m
- nad 250 m3 do 500 m3 ............................................................................................... 100 m
- nad 500 m3 do 1000 m3.............................................................................................. 150 m
- nad 1000 m3 do 3000 m3............................................................................................ 200 m
- nad 3000 m3 .............................................................................................................. 300 m
Plynojemy
- do 100 m3 .................................................................................................................... 30 m
- nad 100 m3 .................................................................................................................. 50 m
Plnírny plynů (od technologie) ............................................................................................... 100 m
Zkapalňovací stanice stlačených plynů ................................................................................. 100 m
Odpařovací stanice zkapalněných plynů................................................................................ 100 m
Kompresorové stanice (od technologie) ................................................................................ 200 m
Regulační stanice vysokotlaké
- do tlaku 40 barů včetně .............................................................................................. 10 m
- Regulační stanice s tlakem nad 40 barů ...................................................................... 20 m
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně
- do DN 100 včetně ........................................................................................................ 10 m
- nad DN 100 do DN 300 včetně .................................................................................... 20 m
- nad DN 300 do DN 500 včetně .................................................................................... 30 m
- nad DN 500 do DN 700 včetně .................................................................................... 45 m
- nad DN 700 .................................................................................................................. 65 m
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů
- do DN 100 včetně ........................................................................................................ 80 m
- nad DN 100 do DN 500 včetně .................................................................................. 120 m
- nad DN 500 ................................................................................................................ 160 m
Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí
- s tlakem do 100 barů ................................................................................................... 80 m
- s tlakem nad 100 barů .............................................................................................. 150 m.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE

Alternativní energetické zdroje nejsou v řešeném území masivně přítomny.
ÚP navrhuje s Odůvodněním:
 Podporu stávající vodní energetice - (malá vodní elektrárna v ul. Zahradní), elektrárna v
provozu
 Podporu tepelných čerpadel a slunečních kolektorů jen za plnění podmínek pro plochy
s rozdílným způsobem využití. Viz kap. 6, tedy ne v nezastavěném a jen na stavbách mimo
MPR.
 Neužívat větrnou energetiku. Zásadně nevhodná v území a okolí historického města

Ostatní energetika
Lokální vytápění pevnými, příp. kapalnými palivy je stále využíváno u starší zástavby.
Odůvodnění návrhu:
Kromě vytápění plynem, elektrickou energií a alternativními zdroji lze využívat i další otopné zdroje za
stanovených podmínek.
Doporučovaným způsobem vytápění je využívat moderní, ekologické zdroje vytápění a ohřevu teplé
užitkové vody, které se začínají rozšiřovat zatím v menší míře a v lokálním měřítku. Jedná se především o
tepelná čerpadla a sluneční kolektory.
V lokalitách, kde není uvažováno s plynofikací, bude nutno řešit tepelné zdroje elektrické (využití tepelných
čerpadel) či s užitím pevných paliv - uhlí, dřevo, biomasa. Využití pevných paliv v nových objektech je
podmíněno technologií spalování.
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PŘENOS INFORMACÍ

Současný stav – doplnění kap. 4.2.8.:
Telekomunikační systémy v současnosti nevykazují problémy ani se neočekávají významné investice.
V území jsou přítomny: O2, T-Mobile, Vodafone.
Stávající telekomunikační síť je stabilizována, nebude zásadním způsobem měněna a připojení rozvojových
ploch je možné na stávající trasy komunikačních vedení.
Odůvodnění návrhu:
Připojení rozvojových ploch nevyžaduje vymezení nových ploch ani opatření v územním plánu.
Ochranná pásma telekomunikačních zařízení (lin. vedení) nebyla vzhledem k měřítku územního plánu
zakreslena:
 podzemní komunikační vedení…1,5 m;
 nadzemní komunikační vedení…1,5 m;

13.4.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Současný stav – doplnění kap. 4.3.:
Stávající veřejnou občanskou vybavenost v současnosti představuje:
-městský úřad, policie, požární zbrojnice, pošta, hřbitov
-1 základní škola 550 dětí na dvou místech, oddělená družina, 2 mateřské školy po 50 dětech,
SPŠ Loket pro 330 žáků, ZUŠ ve Sportovní ul.
-5 jednotlivých lékařských ordinací v centru,
-dům s pečovatelskou službou
-sportovní objekty: městský sportovní areál v ul. Sportovní, vodácká klubovna, hřiště na
kopanou,
-kulturní objekty: Společenský sál Dvorana – objekt v rekonstrukci
Amfiteátr – (letní divadlo) – kapacita cca 1100 - 1500 návštěvníků
Prostory areálu hradu Loket
Kostel Sv. Václava
Muzeum tajných spolků
Muzeum knižní vazby v budově radnice
Muzeum lázeňských pohárků
-nouzová ubytovna Gastro (v části je provoz funkční)
Město je též saturováno vyšší vybaveností v Sokolově a Karlových Varech (nemocnice,
divadla, správa
ÚP navrhuje:
 Vybrané nové plochy OV dle následujícího přehledu:
Jsou zde zařazeny i využití OS, která však mohou mít i privátního zřizovatele.
Dále může být vybavenost i součástí smíšených ploch SM, SV a SC.
Rozsah a typová skladba navrhovaných nových rozvojových ploch veřejného občanského
vybavení vyplývá dostatečně přehledně z následujícího výčtu.
plocha s rozdílným způsobem
rozvojová
využití využití;
plocha
předpokládané využití
Z 02

Z 11
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Odůvodnění

OS

občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení

možnost sportování
v lokalitě Nad hájovnou

OV

občanské vybavení

nespecifikováno, ale
vhodná lokalizace u sídl.
V ul. Sportovní
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plocha s rozdílným způsobem
rozvojová
využití využití;
plocha
předpokládané využití
Z 28

Z 51

Z 71

Odůvodnění

občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení

možnost sportování
v lokalitě Tovární jih

OV

občanské vybavení

nespecifikováno, ale
vhodná lokalizace pro
turistický provoz v CHKO
jako obnova býv. objektu

OS

občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení

možnost sportování
v lokalitě Nadlesí

OS

Ostatní občanská vybavenost
Stávající komerční občanskou vybavenost v současnosti představuje:
motokrosový areál Na Vyhlídce
prodejny potravin, veškeré stravování resp. pohostinství, ubytování, další drobný prodej a
služby např. autoservis, kadeřnictví, kosmetika a květinářství.
2 vodácká tábořiště u Ohře
Město je dále saturováno vybaveností v blízkých Karlových varech a Sokolově:
velkokapacitní i malokapacitní obchod
sportovní areály atd.
ÚP navrhuje:
 Vybranou novou plochu OM dle přehledu v tabulce:
 Vybrané nové plochy OS, uvedené též v kap.4.3.1.
 Stavby a zařízení komerčního občanského vybavení mohou být, za podmínek definovaných pro
jednotlivé typy ploch, umístěny v plochách bydlení BH, BI, plochách smíšeného využití SC, SM
a SV,, v plochách výroby a skladování VL, VD, v plochách dopravní infrastruktury DX,
v plochách technické infrastruktury TI i v dalších (PV,ZV, RH, atd.).
rozvojová
plocha

Z13

plocha s rozdílným způsobem
využití využití;
předpokládané využití

OM

občanské vybavení - komerční
zařízení malá a střední

Odůvodnění
možnost nespecifikovaného
vybavení v ulici Sadová,
cenná lokalita blízko
Mírové, možnost
parkování, hasičské
klubovny apod. část v Q100

Odůvodnění návrhu:
Občanské vybavení je v ÚP členěno do 2 základních skupin:
 Veřejné občanské vybavení OV (neziskový sektor vybavenosti, tedy vybavení zřizované a
provozované zpravidla veřejným zřizovatelem), také OH.
 občanské vybavení nad rámec veřejného vybavení (ostatní, převážně komerční sektor
vybavenosti s využitím OM), a také umožněné ve smíšených plochách i dalších plochách.
Stavby a zařízení komerčního občanského vybavení mohou být, za podmínek definovaných pro
jednotlivé typy ploch, umístěny v plochách bydlení BH, BI, plochách smíšeného využití SC, SM,
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v plochách komerčního vybavení OS, v plochách výroby a skladování VL, VD, v plochách
dopravní infrastruktury DS a DX, v plochách technické infrastruktury TI i v dalších (PV,ZV, RH).
ÚP se v návrhu zaměřuje na:
 zajištění veřejných parkovišť pro návštěvníky města a všech rekreačních aktivit
 možnost rozšíření rekreačních ploch na přírodních plochách (využití RN) nespecifikovaných
v prakticky všech místních částech města, včetně přírodního koupaliště bez staveb.
 nepřímou součástí je i podpora vybudování sítě cyklostezek a rozhleden.
 Dovybavení sportovišti a lokálním komerčním zařízením nespecifikovaným.
 Rozsah veřejné občanské vybavenosti není nezbytně nezbytné rozvíjet, spíše zkvalitňovat
Pozn.: Občanské vybavení ve velké rozestavěné lokalitě rodinného bydlení Nad Hájovnou zůstává ve
vydaném ÚP bez vymezeného využití OM na základě výsledků veřejného projednání a pokynu
pořizovatele. Plochu OM návrh ÚP až po veřejné projednání obsahoval. Vybavenost je v lokalitě přípustná
jako součást ploch BI, resp. přízemí rodinných domů.
13.4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP navrhuje:
 Vymezení 2 stávajících veřejných prostranství PV
- historická cesta od brány východ ke hradu vč. náměstí TGM, ulic Kostelní a
Zámecké v centru historického města
- na hradbách jih
 Respektování dalších stávajících veřejných prostranství s využitím ZV
Odůvodnění :
Návrh ÚP vymezuje 2 stávající veřejná prostranství.
 Vymezení 2 stávajících veřejných prostranství jen zachycuje stav prostranství, která lze za tato
považovat, neb jsou historicky zformovaná. Nám. TGM má nejvyšší kvalitu. Prostor na
hradbách je na městských pozemcích a je vnímán jako místo s významným výhledem do
krajiny.
 V dnešních sídlištích i dalších městských částech se veřejné prostranství dodatečně vymezuje
obtížně, neb při založení se s nimi nepočítalo.
Další veřejná prostranství se předpokládají v rozvojových plochách, pro které se určuje prověření
územní studií, pokud nebyly již pro lokalitu v ÚP vymezeny nebo jsou výměrou nedostatečné. Zde
je úkolem stanovit polohu a výměru veřejných prostranství podle podmínek stanovených v §7 vyhl.
č.501/2006 Sb.
Mezi veřejná prostranství však lze zařadit i plochy ZV – zeleň na veřejných prostranstvích.
Rozvržení veřejných prostranství ilustrují Hlavní výkres a Koordinační výkres. Veřejná prostranství jsou
označena PV. V kapitole určené podmínkám využití ploch jsou veřejná prostranství dále specifikována.

13.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A …

VYMEZENÍ

PLOCH

13.5.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce Viz kap. 13.2.1. Odůvodnění
VYHODNOCENÍ PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK
Město se nachází v údolí Ohře a jeho významném meandru.Teče zde také Loučský, Kamenitý potok a Stoka.
V k. ú. obce se nalézá přírodní památka Moučné pytle.

98

ODŮVODNĚNÍ

Podnebí: je v Lokti mírné. Průměrná teplota za posledních 15 let je zde +7,9st. a průměrné roční množství
srážek je 646mm. Klima velmi ovlivňují Krušné hory,které při SZ proudění tvoří srážkový stín a srážky se zde
při tomto vlhkém proudění oproti ostatnímu území České republiky téměř nevyskytují. Naopak při JZ
proudění se srážky o Krušné hory zastaví a může zde pršet i několik dní. Minimální naměřená teplota za
posledních 15 let je zde z 6.1.2002 - 23,4st. a maximální z 16.7.2007 +38,1st.
Vodní toky
V řešeném území se nachází tyto vodní toky:
 Ohře – řeka protéká přibližně od západu na východ. Historické centrum je obtékáno
mohutným meandrem. Na toku je v řešeném území několik jezů.
Záplavové území Ohře Q100 i aktivní zóny jsou vyznačeny v grafické
dokumentaci v limitech
 Loučský potok (pramení jižně od Chodova, ústí v Lokti u nádraží) levostranný přítok
Ohře (po toku):
Záplavové území Loučského p. Q100 i aktivní zóny jsou vyznačeny v grafické
dokumentaci v limitech
 Kamenitý potok, resp. Supí (pramení jižně od Lokte u sídla Nadlesí, ústí v Lokti pod
Loučským potokem) pravostranný přítok Ohře (po toku)
 potok Stoka, (navazuje na tok Dlouhá stoka z Horního Slavkova, ústí v Lokti nad
železničním mostem) pravostranný přítok Ohře (po toku):
Záplavové území Stoky Q100 i aktivní zóny jsou vyznačeny v grafické
dokumentaci v limitech
 Dvorský potok (pramení jihovýchodně od osady Dvory, ústí v osadě Údolí), levostranný
přítok Stoky (po toku),
 Komáří potok, Stříbrný potok a další - drobné vodoteče
Vodní plochy
Na řešeném území nejsou významné vodní nádrže. Vyskytuje se několik malých rybníčků v zástavbě,
rybníček na Kamenitém potoce u objektu Loketských městských lesů a kaskáda rybníků jižně od
Nadlesí s chráněnou květenou mokřin nad Stříbrným potokem, přítokem Stoky.
Studánky a prameny
Studánky v zájmovém území jsou zachyceny v Národním registru pramenů a studánek pod
příslušnými čísly.
CHOPAV
CHOPAV Chebská pánev - Slavkovský les (nařízení vlády ČSR č.85/1981 ze dne24.6. 1981 o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebské pánve a Slavkovského lesa, atd. (zákon
č.254/2001 o vodách).
OP PLZ
Část řešeného území leží v ochranném pásmu II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Karlovy Vary, dle zák. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), v platném znění.
Ochranná pásma
Podle zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), § 49, odst. 2 je u vodních toků ochranné pásmo v šířce
nejvýše 6 m od břehové čáry na obě strany u drobných toků. Vodoprávní úřad může pro nezbytně
nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu stanovit i větší šířku. Ochranné pásmo je nutné pro
zajištění údržby toku – slouží jako manipulační pruh pro účel správy a údržby toku, ve kterém
nebudou umisťovány žádné nové stavby. Břehová čára je určená hladinou vody, která zpravidla stačí
protékat korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.
Pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů 2b se vyskytuje na severovýchodním okraji řešeného
území.
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VYHODNOCENÍ STAVU ZELENĚ
Vlastní město Loket leží mezi souvislými lesními porosty. Vysoký podíl lesa jako součásti CHKO
Slavkovský les a ostatních přírodních prvků (kaňon Ohře) dodává území vysokou rekreační hodnotu.
Zeleň v sídle
Loket
Zeleň na opevnění - Do dnešní doby dochovalo málo měst s neporušeným opevněním. Na zelených
plochách obranného systému je zastoupeno pouze bylinné patro. Náletové stromy a keře je nutné
pravidelně odstraňovat.
Krajinářský park u Ohře - Významnou plochou zeleně je v nivě Ohře malebný přírodně krajinářský
městský park s areálem divadla.
Městská zeleň – park mezi ulicemi Kostelní – Pivovarská.
Údolí u Lokte
Sídlo je v sevřeném údolí, s inversním mikroklimatem, lesnatém, zatíženém silniční dopravou.
Zeleně je v sídle dostatek a nové plochy není nutno zakládat.
Dvory, Nadlesí
V sídlech Dvory i Nadlesí jsou skupiny i solitérně rostoucí dřeviny, převážně z původních domácích
druhů. Stromy i keře v zástavbě v podobě doprovodné a rozptýlené zeleně přechází do okolní
zemědělské krajiny. Charakter této zeleně v obou sídlech je v souladu se zástavbou.
Zeleň v krajině
Krajinná matrice je tvořena členitým terénem s údolím Ohře a se zářezy vodotečí potoků. Určujícím
prvkem krajinné zeleně jsou lesní porosty (zvl. CHKO Slavkovský les), rozptýlená zeleň v krajině je
zastoupena převážně jako doprovod vodotečí. Méně významné jsou meze podél silnic a polních
cest.
Louky jsou zastoupeny méně, podél vodotečí a pozemky na okraji zástavby.

VYHODNOCENÍ OCHRANY PŘÍRODY
Charakter krajinného prostředí je vysokou hodnotou města.
Za přírodní hodnoty lze považovat, vedle zvlněného terénního reliéfu i údolní nivy Ohře a potoků.
Kromě poměrně vysokého podílu lesního fondu se v obci vyskytují hodnotné plochy zeleně. Celkový
charakter přírodního prostředí pro bydlení a rekreaci je vynikající.
Bilance přírodních hodnot v řešeném území Lokte:
 67,8 % výměra lesních pozemků
 2,5 % podíl vodních ploch
 19,5% zemědělských ploch

Vyhlášené (registrované) přírodní hodnoty:
CHKO Slavkovský les - Chráněná krajinná oblast (zákon č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny,
§25)
Dokumenty CHKO:
 Výnos MK ČSR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Slavkovský les" ze dne 3.5.1974,
č.j.7657/74
 Statut chráněné krajinné oblasti "Slavkovský les" vydaný západočeským KNV dne 3.5.1974
č.j. 7657/74-VI/2
 studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les (Mgr.L.Klouda, 2011)
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Přírodní památka Moučné pytle (zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §36, §37)
vyhlášena 1997. Přírodní památka má 50m široké ochranné pásmo.
Ochranné pásmo národní přírodní památky Jan Svatoš - (zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, §36, §37), vyhlášeno 1933. 50m široké ochranné pásmo zasahuje do řešeného území.
Významné krajinné prvky registrované: 0
Významné krajinné prvky ze zákona: Les, vodní toky a plochy, údolní nivy.
Památné stromy: 1
Podle evidence památných stromů Agentury pro ochrany ČR: (zákon č.114/1992 Sb.§46, o ochraně
přírody a krajiny). Pokud orgán ochrany přírody nevyhlásí jinak, má každý památný strom základní
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce
130 cm nad zemí.
kód

102278

typ

skupina stromů – 2 stromy

název

Břečťany v Lokti

druh

Hedera helix

Území NATURA 2000:
V řešeném území vyskytuje dle AOPK : EVL 2768 Nadlesí
EVL 2760 Kaňon Ohře
Významné krajinné prvky
Podle § 3, odst.1, písm. b) zákona číslo 114/1992 Sb. jsou významnými krajinnými prvky lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, v řešeném území tudíž lesy, vodní toky a plochy
a údolní nivy, přibližně vymezené hranicí inundace.

Zemědělský a lesní půdní fond
Zemědělský půdní fond
Uspořádání ZPF
Zemědělský půdní fond v řešeném území Lokte je v rozsahu 20,7 ha, z větší části tvořen
půdami hnědozemního charakteru. Převažuje III., IV. a V. třída ochrany ZPF, vyskytují se však
výjimečně i I.třídy bonity (0,3 ha) a II.třídy (0,5ha). BPEJ viz výkres limitů 2a.
Údaje o areálech zemědělské výroby:
V obci se nenachází areály zemědělské výroby, pouze v Nadlesí se nachází hospodářský
objekt, který slouží hlavnímu zemědělci na řešeném území se sídlem v Horním Slavkově.
Zemědělská půda:
Podíl zemědělské půdy vzhledem ke krajině je nízký.
Lesní půdní fond
Území je z velké části (zhruba 67,8 %) pokryto lesy, výraznější podíl je v jižní a východní části
území.
V řešené území se vyskytují kromě hospodářských lesů též lesy ochranné a lesy zvláštního
určení (městské lesy). Ochranné pásmo lesa je 50m (zákon č.289/95 Sb. o lesích).
Městské lesy tvoří cca 1019 ha, zbytek vlastní Lesy ČR, s.p.

ODŮVODNĚNÍ

101

Ostatní (nevyhlášené) přírodní hodnoty
Lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Ve řešeném území se dle ÚAP ORP Kraslice nachází lokality zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů. Případný střet záměru s těmito lokalitami musí být posouzen při
projednání ÚP, příp. následně OŽP MÚ Loket ve fázi územního řízení.

KRAJINNÝ RÁZ
Předpokládané investice v území a na rozvojových plochách jsou navrhovány s důrazem na to, aby
nedošlo k zásahům do krajinného rázu.
V tomto smyslu je vyhodnocení na krajinný ráz podmínkou pro realizaci rozhleden a mostů v krajině viz
karta podmínek pro MPR,OKMPR a CHKO – viz kap. 6 Návrhu ÚP.
V zájmu posílení krajinného rázu, bylo též vymezeno v řešeném území 5 míst významných
panoramatických výhledů na město a 3 míst významných pohledů – viz kap.3.Odůvodnění . Jedná se o
místa, která mají předpoklady pro lokální nezastavěnost násobené vyhlídkovými možnostmi na město i
do krajiny.
Velmi důležitým návrhem z hlediska krajinného rázu je možná lokalizace až 3 rozhleden a mostků přes
Ohři. Jejich povolení je v Návrhu ÚP rovněž podmíněno posouzením z hlediska krajinného rázu – též dle
kap. 6.1.3.
Návrhové plochy v krajině:

označení

plocha
s rozdílným
poznámka
způsobem
využití

Odůvodnění

Loket
K 01

K 02

RN

sportovní aktivity na
přírodních plochách

nezbytný nový doplněk
lokality Nad hájovnou

RN

sportovní aktivity na
přírodních plochách

doplněk objektu rekreace
u Supího potoka dle pův.
koncepce

13.5.2 ODŮVODNĚNÍ ÚSES
NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES
Nadregionální ÚSES
ÚP respektuje a zpřesňuje:
 NRBC 73 – Svatošské skály

NRBK 40 - Amerika - Svatošské skály, doplněna charakteristika po společném jednání
k tomu osa NRBK : mezofilní bučinná, šířka koridoru lesní 40m, luční 50m
vodní - šířka vod toku
 NRBK 46 - Svatošské skály – Kladská doplněna charakteristika po společném jednání
k tomu osa NRBK: mezofilní bučinná, šířka koridoru lesní 40m, luční 50m
vodní - šířka vod toku
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Regionální ÚSES
ÚP respektuje , zpřesňuje a navrhuje opatření:
 RBC 1680 Tabule doplněna charakteristika po společném jednání
 RBK 1016 -K 40 Milíře doplněna charakteristika po společném jednání
Případné stavby v ÚSES nebudou rozšiřovány nad rámec zastavěného území či vymezených
zastavitelných ploch.
Nadregionální a regionální ÚSES je stabilizován v nadřazených ZÚR KK, v návrhu ÚP je místy upřesněn
do pozemků a je v souladu s nadřazenou dokumentací. ÚSES je funkční.

LOKÁLNÍ ÚSES (dále jen L SES):
Lokální ÚSES je kompletně součástí původní koncepce, dále ÚAP ORP Sokolov, územní plán biocentra a
biokoridory přebírá, jen mírně koriguje jejich vymezení dle situace v území. Nedochází k návrhu žádného
nového prvku L SES nad rámec původní koncepce, specifikace všech funkčních prvků L SES byla doplněna
po společném jednání a následně zpřesněna po veřejném projednání.
Lokální biocentra:
ÚP respektuje, zpřesňuje a navrhuje opatření:
 LC1 Pod tratí – podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk a introdukované
dřeviny
 LC2 Loučský potok – podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk a introdukované
dřeviny, porosty v nivě ponechat přirozenému vývoji
 LC3 Za sídlištěm – zachovat luční enklávu, v lese podporovat přirozenou obnovu, postupně
vyloučit smrk a introdukované dřeviny
 LC4 Nad silnicí – podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk a introdukované
dřeviny
 LC5 Pod Robotníkem – podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk, preferovat
jedli a listnáče
 LC6 Bučina - podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl jedle, buku a
ostatních listnáčů
 LC7 Na značce - podporovat přirozenou obnovu, postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl jedle,
buku a ostatních listnáčů
 LC8 Mokřiny u Nadlesí – je součástí evropsky významné lokality (EVL) Nadlesí. Optimální
management pro všechny plochy v EVL Nadlesí je součástí schváleného souboru doporučených
opatření (SDO) pro danou EVL, který je součástí národní evidence ÚSOP. SDO
 LC9 Nad Robičem – ponechat přirozenému vývoji, zachovat mozaiky travních a lesních
společenstev autochtonních dřevin, pravidelnou nebo alespoň občasnou sečí s odvozem
biomasy (nebo pastvou) zajistit management a zajištění lučních enkláv.
 LC10 Dvory – ponechat přirozenému vývoji, zachovat mozaiky travních a lesních společenstev
autochtonních dřevin, pravidelnou nebo alespoň občasnou sečí s odvozem biomasy (nebo
pastvou) zajistit management a zajištění lučních enkláv
 LC11 Dlouhá Stoka – ponechat spontánnímu vývoji
 LC12 Pod Kozím vrchem – zachovat mozaiku travních, keřových a lesních společenstev
autochtonních dřevin, pravidelnou nebo alespoň občasnou sečí s odvozem biomasy (nebo
pastvou) zajistit management a zajištění lučních enkláv
 LC 13 Třídomí – v lese zvýšit podíl listnáčů a jedle, louky pravidelně obhospodařovat, pro část
ploch a biotopů, které jsou součástí nivy toku, zachovat bezzásahový režim, neprovádět
zásahy, které mohou ovlivnit vodní režim lokalit nebo současný stav, extenzivní pastva na
plochách mimo plochy přechodového rašeliniště a břehy toku je možná, neprovádět žádné
invazní zásahy, stavby ani oplocení.
Všechna uvedená opatření pro jednotlivá biocentra vychází ze společného jednání, dále upravená ve
spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR po veřejném jednání, tedy pro vydání ÚP
Lokální biokoridory:

ODŮVODNĚNÍ

103

V ÚP navržený management pro lokální biokoridory respektuje navržená opatření podle zpracované
dokumentace Územní systém ekologické stability obce Loket, který zpracoval v červenci 1998 RNDr. Jan
Křivanec a schválilo Městské zastupitelstvo Loket dne 01.10.1998 usnesením č. 115:
LK1 Loučský potok-hranice obce, funkční – niva s potokem a zarůstajícími loučkami; návrh opatření:
ponechat spontánnímu vývoji
LK2 Loučský potok-K40 funkční – niva s potokem a zarůstajícími loučkami, ve městě upravený vodní tok s
náletovou zelení; návrh opatření: mimo město ponechat spontánnímu vývoji, ve městě zvýšit podíl
doprovodné zeleně
LK3 LC6-LC9 navržený – lesní porost na svahu a pastviny; návrh opatření: v lese postupně vyloučit smrk,
zvýšit podíl listnáčů, pastviny ponechat spontánnímu vývoji
LK4 LC-LC9 navržený – lesní porost a bývalé. pastviny; návrh opatření: v lese postupně vyloučit smrk, zvýšit
podíl listnáčů, pastviny ponechat spontánnímu vývoji
LK5 LC11-K40 navržený – vodní tok v upraveném korytě s nepravidelnou doprovodnou zelení; návrh
opatření: zlepšit čistotu vody, zachovat a kultivovat doprovodnou zeleň
LK6 LC7-LC10 funkční – les, vlhké louky s rybníčkem a olšovým porostem; návrh opatření: podporovat
přirozenou skladbu lesa, částečně ponechat spontánnímu vývoji
LK7 LC10-LC11 funkční – údolí se zarůstající pastvinou; návrh opatření: ponechat spontánnímu vývoji
LK8 LC8-LC12 navržený – údolí vodoteče a zarůstající pastviny v dolní části lesa; návrh opatření: v lese
postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl listnáčů, pastviny z části ponechat spontánnímu vývoji
LK9 LC12-LC13 navržený – většinou přirozený vodní tok navazující na lesní smrkové porosty; návrh opatření:
v lese postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl listnáčů
LK704 RBK1016-NRBC73 navržený – zalesněné svahy, na plošinách orná půda a louky; návrh opatření: v lese
postupně vyloučit smrk, zvýšit podíl dubu, buku, javoru, chránit zbytky subxerofilních doubrav
Hranice biochor: Jsou uvedeny ve Výkresu limitů

13.5.3

ODŮVODNĚNÍ PROSTUPNOSTI KRAJINY

Návrh ÚP posiluje prostupnost celou sítí návrhových úseků cyklistických stezek (i když jdou po účelových
cestách), dále respektuje všechny turistické a naučné linie prostupnosti v krajině.
Nové mostky pro přecházení Ohře, rozšíření vyhlídkových cest v rámci okruhů kolem města, zvláště pak
severním a východním směrem do prostorů možných rozhleden, to jsou rovněž faktory posilování
prostupnosti krajiny.

13.5.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Funkci protierozní ochrany tvoří zejména prvky ÚSES.
ÚP umožňuje budovat i další protierozní ochranu dle potřeby a v souladu se stanovenými podmínkami
využití ploch v nezastavěném území.

13.5.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Protipovodňová ochrana
ÚP vychází z následujících podkladů:
 Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe
 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
 Riziková území při extrémních přívalových srážkách
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Zpracovatel prověřil soulad ÚP s uvedenými dokumenty a neshledal s nimi nesoulad, resp. zařadil některá
opatření do návrhu ÚP, aby souladu bylo dosaženo.
Protipovodňová opatření nejsou navržena, odpovídá to i původní koncepci.
ÚP navrhuje:
 respektovat CHOPAV a podmínky pro vodní režim vyplývající z tohoto limitu.
 respektovat soustavu stávajících vodních ploch a vodotečí,
 neatakovat zastavitelnými plochami aktivní zónu Q100, do neaktivní zóny Q100 jen za
podmínek řádného odůvodnění a podmínek pro odstranění rizik povodně.
Odůvodnění:
Město má velmi omezené rozvojové možnosti.
Do aktivní zóny nejsou umisťovány žádné zastavitelné plochy.
Výčet zastavitelných ploch v Q100 neaktivní zóně – korekce oproti původní koncepci ve prospěch
zohlednění povodňových rizik:
Z 14 – plocha OM v Q100 částečně, pro parkování, hasiče atd. – stavby jen
za podmínek odstranění rizik záplavy
Z 28 – plocha OS za podmínek odstranění rizik záplavy
Z 29- plocha SM krácena ve stavebním využití tak, aby zastavěná část byla mimo
Q100, další části pozemku vlastníka ve
veřejné neoplocené zeleni
Z 36 - plocha SM původně navržena v Q100 - plochy byla vypuštěna
13.5.6 REKREACE V KRAJINĚ
ÚP navrhuje:
 Neposilovat rozptýlenou rekreaci mimo zastavěné území
 Podporu opatření spojených s turistickým ruchem:
- místa lokalizace 3 možných rozhleden (dle hlavního výkresu)
- místa panoramatických výhledů – viz hodnoty kap. 3 Návrhu ÚP
- vycházkové okruhy okolo historického města – viz koncepce dopravy kap.4
Návrhu ÚP
- veškeré cykloturistiky a turistiky
Odůvodnění:
ÚP podporuje turistiku a cestovní ruch, méně, ale přesto rozvoj individuální rekreace v rozsahu dle původní
koncepce. Veškeré aktivity město podporuje, přestože např. počet rozhleden není zavazující. Panoramatické
výhledy odůvodněny v kap. 13.3. Odůvodnění
13.5.7 ODŮVODNĚNÍ HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ
ÚP navrhuje:


Stabilizovat současný stav hospodaření v krajině bez zemědělských farem

Nové farmy se nenavrhují.

13.5.8 ODŮVODNĚNÍ DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Žádná těžební činnost v řešeném území neprobíhá ani se nepředpokládá a návrhem územního plánu
nepodporuje. ÚP respektuje poddolovaná území.
V území se nachází (viz výkres koordinační):
ložisko nerostných surovin
Okrajově sem zasahuje (západní okraj řešeného území – k.ú. Dvory u Lokte) registrovaný
zdroj nevýhradního nerostu – stavební kámen R9 362 100 – Staré Sedlo u Sokolova.
U dalších prognózních ploch rudních ložisek, které zasahují na správní území města, se s
jejich ověřováním v dohledné době nepočítá. Dle mapy ložiskové ochrany Geofondu ČR se
jedná o prognózy P9 007700 (polymetalické rudy), P9 007600 (cín-wolframová ruda) a P9
195 000 (Ft-fluoritová užitková složka).
ODŮVODNĚNÍ
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V území se dále nalézají čtyři ložiska nebilancovaná č.516 450 006 - 009.
chráněné ložiskové území: 0
poddolovaná území:
Geofond ČR eviduje na území města poddolovaná území:
malého rozsahu - bodová:
- č.359 Loket – těžená surovina ruda – stáří díla do 19.st.
- č.362 Nadlesí 1 – těžená surovina ruda – stáří neznámé
- č.364 Dvory – těžená surovina ruda - stáří díla do 18.st.
- č.375 Údolí – těžená surovina ruda – stáří díla před rokem 1945
- č.5240 Loket 2 - těžba rud do 18. století
- č.5241 Loket 3 - těžba rud do 19. století
- č.5242 Údolí u Lokte 2 - těžba radioaktivních surovin před rokem 1945
- č.5243 Údolí u Lokte 3 - těžba radioaktivních surovin před rokem 1945
- č.5237 - Loučky u Lokte 3 - těžba paliv do 18. století
poddolovaná území - plošná:
- č.368 Nové Sedlo – Loučky - těžená surovina paliva – stáří díla před rokem 1945
- č.378 Nadlesí 2 – Údolí – těžená surovina ruda – stáří neznámé
- č.382 Nadlesí 3 – radioaktivní surovina - stáří díla před rokem 1945
- č.431 Bosířany 2 - – radioaktivní surovina - stáří díla před rokem 1945
stará důlní díla, stavební uzávěry
V lokalitách opuštěných důlních děl po uranové činnosti, v pásmu přímého vlivu
poddolování, byla vydána řada stavebních uzávěr (k.ú. Nadlesí).
Seznam územních rozhodnutí o stavební uzávěře (vydány jen v k.ú. Nadlesí)
ČÍSLO JEDNACÍ
0892/99/ÚP
4949/01/ÚP
4950/01/ÚP
4951/01/ÚP
4952/01/ÚP
4953/01/ÚP
4954/01/ÚP
4955/01/ÚP
4956/01/ÚP
4957/01/ÚP
4958/01/ÚP
0630/02/ÚP
0633/02/ÚP
2608/02/ÚP

DATUM VYDÁNÍ
26.4.1999
31.12.2001
31.12.2001
31.12.2001
31.12.2001
31.12.2001
31.12.2001
31.12.2001
31.12.2001
31.12.2001
31.12.2001
29.3.2002
29.3.2002
23.9.2002

PRÁVNÍ MOC
15.5.1999
25.1.2002
25.1.2002
25.1.2002
25.1.2002
25.1.2002
25.1.2002
25.1.2002
25.1.2002
25.1.2002
25.1.2002
19.4.2002
19.4.2002
12.10.2002

DOTČENÉ POZEMKY
366/3, 111/1
737/1
737/1
737/1
737/1
658
600, 607/3, 690/1, 690/2
607/3, 607/6, 610/2
631/6, 636/1, 636/3, 658, 970/1
566, 610/2
518, 631/4
432/1, 432/2, 451, 1022/2
474, 477/3, 477/5, 477/6
477/3

dva mělké šurfy - č. 203-Kozí Hřbety a 200-Kozí Hřbety.
sesuvná území: 0
staré zátěže a kontaminované plochy: 10
Závěr: Obavy z těžby ani jiné důsledky těžební činnosti se v území neřeší.

13.5.9 VYHODNOCENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJINY
Cílové kvality krajin:
 Přispět k naplňování cílových kvalit vlastních krajin v řešeném území
V souladu s požadavky s požadavky 1. Aktualizace ZÚR KK:
(3) Společné požadavky a podmínky pro zachování (ochranu nebo posílení) a dosažení
(obnovu nebo nové vytvoření) cílových kvalit vlastních krajin při koordinaci územně
plánovací činnosti obcí a v územně plánovací dokumentaci obcí:
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a) Ve vlastních krajinách respektovat sídelní strukturu a její přirozený vývoj a dále stavby, areály a
funkce, pro které ZÚR vymezují plochy a koridory, přitom minimalizovat jejich případné negativní dopady
na stanovené cílové kvality. V krajinách je v ÚP respektována sídelní struktura a dále rozvíjena v přirozeném
vývoji, korodory TI ze ZÚR KK jižně od OK MPR, tedy nejcennější části území, ve volné krajině nelze koridory
ZÚR zpochybňovat.
b) Zastavitelná území přednostně vymezovat v souladu se současným urbanistickým charakterem
sídel a sídelní struktury území. Zastavěná území vymezována dle metodiky pro jejich vymezování.
c) Zastavitelné plochy doplňovat prvky krajinné zeleně tak, aby byl vytvořen plynulý přechod do
krajiny. Přechody zastavitelných ploch přes pásy zeleně, resp. zahrad ZS do krajiny je uplatněn v částech
Nadlesí a Dvory.
d) Výškovou hladinu zástavby v okrajích sídel přizpůsobovat plynulému přechodu siluety sídla do
krajiny. Přímé přechody sídla do krajiny u zastavitelných ploch řešeny přes pás zahrad (uplatněny u sídel
Dvory a Nadlesí), nepřímo je takto odstraněn případný výškový kontrast zástavby 2 + P do krajiny.
e) Nezasahovat negativně do historických struktur sídel (např. lánových lineárních a lánových
radiálních vsí) a historického uspořádání částí krajin (plužin). Obce Dvory a Nadlesí a jejich rozvoj je
přirozený a nezasahuje do cenných historických stop.
f) Nenarušovat negativně pohledové scenérie přírodních dominant, krajinných horizontů a horských
hřbetů a jejich vizuální vztahy. V ÚP neatakovány takovéto situace, pouze v případě možných rozhleden
jsou pojistkou vyhodnocení v územních studiích a to včetně architektonického působení rozhleden
v krajině.
g) Nenarušovat negativně pohledové scenérie sídel, jejich hodnotné stavební dominanty a jejich
vizuální vztahy s okolními sídly a krajinou. ÚP nenarušuje scenérie města Loket ani malých sídel, naopak
scenérie zhodnocuje ve vytváření okruhů pro turisty a cyklisty. Rozhledny, pokud vznikne některá, jsou
podmíněny dohledem CHKO, památkářů i města v územních studiích.
h) Chránit a respektovat v krajině historicky významné dochované projevy těžby a průmyslové
činnosti. V případě Lokte takovéto areály těžby nebo průmyslu nejsou.
i) Zachovávat, obnovovat a citlivě doplňovat dochovanou síť místních cest zajišťující prostupnost
krajin pro pěší a nemotorovou dopravu. ÚP citlivě stabilizuje síť místních cest, navrhuje doplnění, vždy však
s ohledem na podmínky CHKO nebo správců lesů.
j) Zachovávat a obnovovat prvky a plochy rozptýlené nelesní zeleně jakožto prvků prostorového
členění krajiny (i se souběžnou funkcí prvků ÚSES nebo izolační zeleně). ÚP v PRZV v nezastavěném území
takto postupuje a umožňuje tato využití, specifické plochy roztýlené zeleně jen těžko dosažitelné s ohledem
na katastrální využití.
k) Nevymezovat rozvojové plochy pro stavby a neumísťovat stavby, které by svými plošnými,
vertikálními nebo prostorovými parametry mohly negativně narušit hodnoty krajiny - měřítko krajiny, její
cílové kvality, přírodní nebo kulturně historické dominanty nebo panoramata sídel. Takovéto stavby ÚP
nenavrhuje, možné rozhledny jsou podmínečně realizovatelné po prokázání nenarušování krajinných
hodnot a měřítka krajiny v územních studiích a podmínek karet CHKO a OK MPR.

13.6

ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Územní plán využívá ustanovení vyhlášky č. 500/2006 Sb. §3, odst. 4, a v souladu se zadáním, specifickými
podmínkami a charakterem území dále podrobněji člení plochy s rozdílným využitím uvedené v §4 - §19
vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Nad rámec ploch s rozdílným způsobem využití podle vyhlášky 500/2006 byly doplněny plochy sídelní
zeleně (ZV, ZS, ZP) pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, část I., odst.1, písm.c) vyhlášky
č.500/2006 Sb. Vymezeny byly z důvodu ochrany veřejných ploch zeleně (ZV) před zástavbou jako veřejná
zeleň uvnitř zastavěného území a dále při průchodu ÚSES zastavěným územím, v případě ZS jako vyhrazené
zahrady pro zajištění přirozeného přechodu do volné krajiny, v případě ZP dle odůvodnění níže.
Odůvodnění podmínek prostorového uspořádání využití RI:
Max. zastavěná plocha 60 m2 pro stavbu hlavní je dána pokynem pořizovatele a
při
stanoveném min. ozelenění pozemku 70% odpovídá současným požadavkům pro rodinnou rekreaci.
Nezastavěné smíšené plochy nezastavěného území jsou vymezeny dle vyhlášky.
ODŮVODNĚNÍ
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Odůvodnění ploch nezastavěného území uvnitř zastavěného území:
ZP - zeleň přírodního charakteru
Plochy zeleně mimo i uvnitř zastavěného území s doprovodnou a krajinnou zelení. Uvnitř
zastavěného území je zvolena plocha doplňkově vzhledem k přírodnímu charakteru porostu bez
pravidelné údržby.
Plochy ÚSES a podmínky pro ně stanovené jsou založeny do samostatné kapitoly 6.3.2. Návrhu ÚP, přestože
plochy ÚSES nejsou plochami s rozdílným způsobem využití.
Odůvodnění prvků regulačního plánu. Je zvolen opravdu základní seznam požadavků s důrazem na
střechu, výšku plotů, odstupy od uličních čar a min. šířku uličních profilů: Viz též samostatný
výkres.
Výčet prvků:
Požadavek na zklidněnost dopravy v lokalitách v profilech D1 – obytná ulice, min.
uliční profil dle SZ, je 8m
- Stavby hlavní u rodinné zástavby budou od uliční čáry mít povinný odstup min. 5m,
Především kvůli 2.stojícímu autu před garáží na vlastním pozemku
- Požadavek na větší sklon střech než 25° pouze u stavby hlavní u využití BI a SV.
Plochostřeché se v lokalitách nevyskytují
- Výška oplocení do veř. prostranství stanovena na 1,5m a poloprůhlednou výplní.
- Přípustnost fotovoltaiky jen na střechách objektů

13.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS, VPO, ASANACÍ A STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ
OBRANY STÁTU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Územím plánem byly mezi veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace zařazeny následující:
Prvky z nadřazené dokumentace – ZÚR KK:
 jedná se o koridor vedení VVN o šíři 200m (E2) označený jako VT1
Další VPS, VPO a AS:
 12 VPD v oblasti dopravy ‚ WD 1 – WD 6 a WD 8 - WD13, představující hlavní dopravní
investice v oblasti dopravních terminálů, úseků městské cyklistické sítě sdružené s pěšími,
příjezdům k lokalitám atd.
 2 další VPS v oblasti technické infrastruktury, jedná se o ČOV Nadlesí VT2, a také ČS a výtlak
ve Dvorech jakožto VT3 a požadavek po společném jednání
Další VPS,VPO ani AS nebyly vymezeny.

13.8 ODŮVODNĚNÍ VPS A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ
PRÁVO
VPS a PV k uplatnění předkupního práva nebyly vymezeny.

13.9 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST.6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Územním plánem nejsou navrhována žádná kompenzační opatření.

13.10 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
Plochy územních rezerv jsou vymezeny proto, aby představovaly další předpoklad rozvoje území a zajistily
jen takové zásahy do území, které budoucí zástavbu neznemožní.
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ÚP navrhuje 1 územní rezervu:

Označení
plochy/ Název
koridoru k.ú.

Popis budoucího využití
plochy
Podmínky pro
nebo koridoru rezervy prověření využití

R02

Rezerva pro BH pro
autokemp za finskými
domky

Loket

Pouze do kapacity
99 ubytovaných

Odůvodnění

Autokemp chybí v nabídce ubytování,
plocha přijatelná do budoucna pro toto
využití, mimo limity a dál od města,
nezatěžuje dopravu

13.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
Dohody o parcelaci byly z návrhu po společném jednání vyřazeny, nejsou navrhovány.

13.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
Územní plán stanovuje následující plochy, u nichž je změna využití území podmíněna zpracováním územní
studie.
Označ. název
ÚS

dotčené
plochy

cíle studie

Odůvodnění

Prověřit menší rozvojovou
plochu pro bydlení BI
s rozšířením příjezdu a
technickou infrastrukturou
Prověřit a konkretizovat
podmínky rozšíření pěší zóny
na náměstí TGM i návazných
prostranství a současně
revitalizaci klíčových prostor
centra historického města

z obavy o nekoncepčnost
řešení

Prověřit organizaci provozu
turistů s krátkými přestupy na
dopravy a parkování, celkovou
kultivaci prostoru

Vyřešení vztahu doprava a
otočka bus, žel. zast.,
parkování, cyklisti, pěší a
pohodlný nástup do města

ÚS 1

Územní studie – za Vymezeny
finskými domky I
v ZČÚ

ÚS 3

Územní studie –
revitalizace nám.
TGM a
souvisejících
veřejných
prostranství

Vymezeny
v ZČÚ

ÚS 5

Územní studie
terminálu
Údolí

Vymezeny
v ZČÚ

ÚS 6

Územní studie
vyhlídkových
okruhů jih

Vymezeny Prověřit systém vyhlídkových
orientačně okruhů, jejich trasování,
v ZČÚ
povrchů, mobiliáře, ošetření
vyhlídkových míst, event.
rozhleden, orientační systém,
vše v souladu s ochranou
přírody a krajiny
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Potřebná revitalizace soustavy
klíčových veřejných
prostranství MPR s cílem
omezit parkování na náměstí
TGM, zajistit možnosti pro
kyvadlovou dopravu, úpravu
povrchů a mobiliáře.

Upřesnění trasování
vyhlídkových cest, úprav
vyhlídek, umístění
orientačního systému, úpravy
povrchů a mobiliáře, příp.
výsadby či kácení.
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Označ. název
ÚS

dotčené
plochy

ÚS 7

Vymezeny Prověřit systém vyhlídkových
orientačně okruhů, jejich trasování,
v ZČÚ
povrchů, mobiliáře, ošetření
vyhlídkových míst, event.
rozhleden, orientační systém,
vše v souladu s ochranou
přírody a krajiny

Územní studie
vyhlídkových
okruhů východ a
sever

cíle studie

Odůvodnění
Upřesnění trasování
vyhlídkových cest, úprav
vyhlídek, umístění
orientačního systému, úpravy
povrchů a mobiliáře, příp.
výsadby či kácení. Nutná
konzultace s CHKO a ohledně
Natura

Podmínky pro všechny územní studie
Zadání této studie bude obsahovat:
 požadavky na řešení dopravy (včetně dostatečných parametrů uličních profilů, dopravy v klidu,
prostupnosti území, nezbytných dopravních návazností, podobně návaznosti pěší či cyklistické
dopravy (u ÚS1, ÚS 3 a ÚS 5 vše, u ÚS6 a ÚS7 jen pěší a cyklistická)
 požadavky na případnou technickou vybavenost (u všech ÚS)
 požadavky na rozsah a koncept řešení veřejných prostranství nebo vyhlídkových míst (u všech
ÚS)
 požadavky na posouzení vlivu záměru a staveb na krajinný ráz (u ÚS 5, ÚS 6, ÚS 7)
 požadavky na etapizaci (nespecifikováno)
Územní studie budou pořízeny, posléze schváleny pořizovatelem a vloženy do evidence územně
plánovací činnosti do 4 let od účinnosti Územního plánu Loket.
Důvody:
Územní plán navrhoval zpracování 7 územních studiím, po společném jednání zůstává v návrhu 5 ÚS. Jedná
se vždy o lokality, které vyžadují mimořádnou pozornost za účasti města. Koordinované vazby potřebuje
ještě 1 dopravní terminál, 2 území se soustavou vyhlídkových cest, vnitřní prostory MPR a jedna soukromá
plocha pro bydlení.
Podmínky pořizování jsou nastaveny standardně.

13.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
Územní plán vymezuje 1 plochu, ve které je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro
rozhodování o změnách jejich využití.
Územní plán navrhuje:
 regulační plán MPR Loket z podnětu dle následujícího Zadání RP MPR Loket:
Odůvodnění:
Regulační plán je jedna z forem, jak převést Územní projekt zóny Loket do pokračující platnosti po vydání
ÚP Loket. Měl by stejné vymezení jako ÚPjZ Loket. Regulační plán by měl v zeštíhlené formě nastavit
podmínky pro jednotlivé parcely včetně veřejných prostranství a zpřesnit tak plán územní. Přechodné
ustanovení o platnosti uvedeno ve výroku a je nezbytné po přechodnou dobu zpracování regulačního plánu.

13.14 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
Územní plán nestanovuje podmínky pro etapizaci v zastavitelných plochách.
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13.15 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB
Územní plán vymezuje jako architektonicky nebo urbanisticky významné tyto stavby:
Stavby zapsané jako kulturní nemovité památky nebo nacházející se na společném pozemku s nemovitými
kulturními památkami (popř. stavby v jejich ochranném pásmu).
Architektonické dominanty:
 navrhované rozhledny a mostky, mostky a lávky pro pěší a cyklisty v OK MPR
Stavby zahrnující zásahy do vnějšího vzhledu všech stávajících i nových objektů, které jsou situovány:
 v MPR Loket
Veřejná prostranství v MPR
Odůvodnění: Volba objektů pro uvedené vymezení staveb a také veřejných prostranství v MPR, vychází
z potřeby vážnosti ochrany historického města, památkových objektů, parteru veřejných prostranství a
vybraných viditelných staveb v OKMPR (rozhledny, mostky, lávky). Vychází z pokynů po společném jednání.
Dle §17 zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a techniků činných ve
výstavbě, v platném znění, se opravňuje autorizovaný architekt vypracovávat projektovou dokumentaci
staveb a podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb.

14. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
14.1

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Jednotlivé části města mají velmi různorodý charakter z pohledu rozvoje.
Vesměs stabilizovaný charakter, s malou mírou volných rezerv i uvnitř zastavěného území má historické
město Loket v rozsahu MPR, s omezenou mírou rozvoje ostatní části města Lokte včetně Údolí.
Venkovská místy rozptýlená zástavba Nadlesí a Dvorů a části Údolí nabízí omezené možnosti rozvoje,
pokud bude přijata zásada podpory kompaktnějšího rozvoje těchto částí.
Návrh všech zastavitelných ploch z hlediska jejich rozsahu a umístění vychází z předešlé urbanistické
koncepce, je však velmi omezeně doplněn o vybrané nové záměry obce a občanů – viz podrobné
odůvodnění kap. 13.3.2.
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestaveb v následujícím rozsahu:
 zastavitelné plochy celkem i ………………………………… 22,26 ha (z tab rozvojů kap. 3.2 Návrhu)
 plochy přestavby celkem…………………………………….. 0,00 ha
Zcela nové zastavitelné plochy pouze spoře doplňují plochy zastavitelné dle předešlé koncepce – viz
vyhodnocení a Odůvodnění zastavitelných ploch kap. 13.3.2. Jedná se především o zábory pro doplnění BI,
BH, RI a DS.

14.2

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je
důkladně komentováno v souvislosti se zdůvodněním celkové koncepce obce a především záborů ZPF, viz
kap.8. Odůvodnění, dále podrobně v kap. 13.3.2 z pohledu odůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch.
Potřeba vymezení zastavitelných ploch není matematicky vypočitatelná. Původní koncepce přistoupila na
rozvoj extenzivním způsobem. Návrh ÚP zastavitelné plochy z původní koncepce místy redukuje nebo
redukuje v kapacitě či využití (odůvodnění v kap. 13.3.2.) a zároveň mírně doplňuje spíše v zastavěném
území, výsledkem je přibližně vyrovnaná navrhované kapacita sídla oproti předešlé koncepci.
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ÚP Loket se tolik nesoustřeďuje na potřebu nových zastavitelných ploch nad rámec původní koncepce (ta je
ve skutečnosti podobná oproti předchozí koncepci, terénní možnosti rozvoj limitují), ale na precizaci ploch
z původní koncepce - při vhodném rozložení, kompaktnosti sídla, péči o přirozený přechod zástavby do
krajiny a smysluplnosti z pohledu nákladů na infrastrukturu.
Shrnutí odhadu potřeby zastavitelných ploch jako součtu možných scénářů:
1. potřeba zajistit alespoň 10% kapacitu pro rozvoj, zajišťující
výkyvy potřeb v kladném i záporném smyslu………………………………………………..…..tedy 314 obyvatel
2. kapacita rekreačních objektů v plochách BI (24 rekreačních objektů)…………………………..48 obyvatel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem odhad nárůstu obyvatel.……………………………………………………..…………………………………..362 obyvatel
Výpočet maximální kapacity:
V jednotlivých sídlech jsou navrženy plochy pro bydlení v následujícím rozsahu (viz tabulka v kap. 3.2
Návrhu):
urb. lokalita

MAX. KAPACITA
RD + BJ

Loket – město

obyv.

93

279

0

0

Nadlesí

12

36

Dvory

3

9

108

324

Údolí

CELKEM

Výpočet byl proveden na základě odhadovaného počtu RD (3 obyvatele na RD dle tabulky rozvojových
ploch, tento odhad vychází z plošné výměry jednotlivých ploch a podmínek využití pro dané plochy (při
použití spíše standardní výměry stavební parcely). Rozvoj bytové výstavby se nepředpokládá.
Vzhledem k tomu, že výpočet byl proveden na odhadované maximální kapacity lokalit, bez ohledu na
reálné záměry vlastníků v území, lze tento výpočet považovat za mírně nadsazený. Pro výpočet bylo také
uvažováno s plochami vnitřních rezerv, např. smíšenými obytnými (SC, SV, SM). Jedná se tedy o teoretický
maximální rozvoj při maximálním využití regulativů. Reálný odhad skutečného zastavění rodinnými domy
bude reálně o něco nižší.
Největší rozvoj (dle počtu obyvatel) je navržen v urb. lokalitách Nad hájovnou a Ke Starému sedlu.
Jako doplnění zásadního zdůvodnění rozsahu zastavitelných ploch, ploch přestaveb (viz kap. 13.3.2.
Odůvodnění) a záborů ZPF (viz kap. 8.Odůvodnění) je možné uvést:
Vyhodnocení ve vztahu k počtu obyvatel:
 Počet trvalých obyvatel Lokte v současnosti (údaj k 31.12.2014 ) ............................ 3 140 obyvatel
Počet obyvatel navržený na základě výpočtu reálných kapacit ................................... 324 obyvatel
 Celkový návrhový počet všech obyvatel Lokte........................................................ 3 464 obyvatel
Předpokládaný nárůst počtu obyvatel Lokte vč. Místních částí jen velmi mírně překračuje 10% nárůst
současného stavu obyvatel. Do tohoto rozvoje jsou započítány i rezervy v zastavěném území.
Demografický vývoj poukazuje na spíše stabilizovaný trend počtu obyvatel (3202 obyvatel v roce 2001), je
třeba uvést, že územní plán stanovuje dlouhodobou koncepci využití území, že se jedná o dokument, jehož
cílem je mj. vytvářet předpoklady pro výstavbu. Z tohoto pohledu a přihlédnutím k postupnému snižování
nezaměstnanosti v okrese Sokolov (z 11,1% k 12/2013 na 8,3% k 12/2015 ), dále k velikosti města Lokte a
možnostech obnovy/transformace výrobních ploch v Lokti, lze považovat navržený rozvoj za únosný
vzhledem k potenciálu rozvoje, míry využití zastavěného území a k přihlédnutí zájmu obyvatel.

Demografická ročenka měst 2006 až 2015, ČSÚ
Podíl nezaměstnaných osob od roku 2005; zdroj dat: MPSV
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15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ
Před zpracováním návrhu zadání i po jeho projednání obdržel pořizovatel záměry od vlastníků ve správním
území města Loket. Do pokynů projektantovi pro zpracování návrhu ÚP byly tyto záměry zahrnuty s úkolem
jejich prověření a případně zapracování do návrhu ÚP.
Při projednání návrhu ÚP Loket uplatnili připomínku někteří vlastníci nemovitostí ve správním území města
Loket. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem - Ing. Mgr. Petrem Adamcem, vyhodnotil v souladu
s § 51 odst. 1 stavebního zákona výsledky společného jednání o návrhu ÚP Loket včetně uplatněných
připomínek:
1.

AIR AREA company s.r.o.
Předmětem připomínky je pozemek parc. č. 222 v k. ú. a obci Loket, který je v návrhu Územního
plánu Loket zařazen do plochy ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená. Požadujeme, aby pozemek parc.
č. 222 v k. ú. a obci Loket byl zařazen do plochy SM - smíšené obytné - městské, stejně jako sousední
pozemky parc. č. 219 a 221 v k. ú. a obci Loket, které jsou také ve vlastnictví naší společnosti. Záměrem
společnosti je stavba přístavby k rodinnému domu a stavba domu pro hosty dle přiloženého zákresu.
První stavba bude mít zastavěnou plochu 96,88 m2 a druhá stavba bude mít zastavěnou plochu
70,72 m2. Obě stavby budou sloužit pro potřeby rodinného domu. Společnost již vynaložila nemalé
finanční prostředky na projektovou přípravu a i proto je naším zájmem záměr realizovat. Jsme si
vědomi, že pozemek se nachází v záplavovém území stoleté vody (Q100) a jsme připraveni učinit
taková opatření, aby byl záměr realizovatelný i s tímto limitem. Pozemek je mimo aktivní zónu
záplavového území. V rámci projektové přípravy byl záměr stavby projednaný s orgány státní
památkové péče a bylo dosaženo dohody, tj. souhlasu Národního památkového ústavu v Lokti. Stavba
nenaruší hodnoty hájené v centrální zóně města Loket.
Vyhodnocení připomínky:
Podle předložených podkladů je přístavba RD navržena směrem ke korytu vodního toku Ohře
kolmo na vodní tok, dům pro hosty je navržen ve vzdálenosti 1 m od hranice pozemku vodního toku
a zároveň na hranici stanoveného záplavového území řeky Ohře. V případě povodně by přístavba
a zejména dům pro hosty tvořily překážku při průtoku velkých vod. Z tohoto důvodu není vhodné
záměr zařadit do návrhu ÚP Loket. Při veřejném projednání správce povodí - Povodí Ohře, státní
podnik, vyjádřil nesouhlas se záměrem, stejně jako dotčený orgán - Ministerstvo kultury ČR. Záměr tak
nebyl do návrhu ÚP Loket zařazen.

2.

Lubomír Pelc
Navrhuji zahrnout do plochy SM také parcelu 993/86 a posunout tuto hranici mezi pozemky parc.
č. 993/86 a 993/55 - viz grafická příloha snímek z KN v měřítku 1:200. Díky této změně mohou tyto mé
dva pozemky 993/19 a 993/86 být lépe využitelné k zastavění s ohledem na jejich celkovou šířku
cca 10 m. Šířka původně navrhované změny v ÚP činí pouhých 4-5 m. Toto je nevyhovující také
vzhledem k jeho orientaci JZ a bylo by to velmi obtížné rozumně, například bez přehřívání hlavně
v létě, zastavět.
Vyhodnocení připomínky:
Záměr zařadit celý pozemek parc. č. 993/86 do zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití
SM-SMÍŠENÉ OBYTNÉ - MĚSTSKÉ (v návrhu ÚP Loket je již část pozemku parc. č. 993/86 o výměře
cca 150 m2 navržena do zastavitelné plochy SM) bude projektantem prověřen a případně bude zahrnut
do návrhu ÚP Loket pro veřejné projednání. Po prověření byl záměr do návrhu ÚP Loket zařazen.

3.

Václav Lojín a Ivana Lojínová
Žádáme o zařazení části p. p. č. 120, k. ú. Loket, dle přiložené situace do zastavitelných ploch.
Důvodem je záměr obnovit na původních základech historický objekt ledárny.
Vyhodnocení připomínky:
Záměr vlastníků pozemků parc. č. 115 a 116, k. ú. Loket (Václav Lojín a Ivana Lojínová - na
pozemcích se nachází hotel U Bílého koně), na zařazení části pozemku parc. č. 120, k. ú. Loket, do
plochy SC SMÍŠENÉ OBYTNÉ - V CENTRECH MĚST za účelem obnovení původní stavby ledárny bude
projektantem prověřen. V případě zařazení předmětné části pozemku do plochy SC budou stanoveny
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pro tento záměr specifické regulativy, které zajistí využívání plochy pouze v souvislosti s provozem
v hotelu U Bílého koně. Po prověření byl záměr do návrhu ÚP Loket zařazen včetně uvedené podmínky.
4.

Město Loket
Město Loket předalo pořizovateli situaci návrhu nového řešení křižovatky u čerpací stanice
pohonných hmot v Lokti s žádostí o její zohlednění v návrhu ÚP pro veřejné projednání.
Vyhodnocení připomínky:
V návrhu ÚP Loket bude zohledněna situace ze studie řešení křižovatky u čerpací stanice
pohonných hmot, zejména vzhledem k vymezení dopravní plochy na lesních pozemcích (tzn. rozšíření
koridoru KK1). Po prověření byl záměr v návrhu ÚP Loket zohledněn

Další připomínky byly pořizovateli doručeny po lhůtě k uplatnění připomínek stanovených v oznámení
o projednání návrhu ÚP loket. Po konzultaci s projektantem bylo dohodnuto, že s ohledem na to, že práce
na úpravě návrhu ÚP Loket pro veřejné projednání ještě nebyly dokončeny, je možné tyto připomínky
prověřit a popřípadě do návrhu zapracovat.
5.

Bc. Martin Obyt
Žádám o překlasifikování druhu pozemku č. 626/2, LV 562, nacházejícího se v katastru města
Lokte. V současné době je veden jako zastavěné nádvoří. Soubor pozemků 626/2, 626/1 a 625/2,
kterých jsem majitelem, byl původně zakoupen s úmyslem vybudovat na nich MVE. Bohužel z tohoto
záměru sešlo. Překlasifikování pozemku na RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci, nebo SV - plocha
smíšená obytná - venkovská, by došlo, společně s pozemky 625/2 a 626/1, k účelnému využití
k rekreaci, zahrádkaření atd. s vědomím, že část menší pozemku 626/1 a 625/2 zasahuje do stávajícího
biokoridoru, pro který platí striktní omezení týkající se průchodnosti. Jako přílohu zasílám výřez
katastrální mapy s vyznačeným ohraničením výše zmíněných pozemků a přibližnou hranici biokoridoru.
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel doplnil pokyny pro úpravu návrhu ÚP Loket pro veřejné projednání o prověření
možnosti zapracovat uvedený záměr do návrhu ÚP Loket a případně tento záměr do návrhu doplnit. Po
prověření byly v návrhu ÚP Loket pozemky zařazeny do plochy ZS-zeleň soukromá, část pozemků
v nadregionálním biokoridoru do plochy ZV-zeleň na veřejných prostranstvích.,

6.

Město Loket
 prodloužit komunikaci k centrálnímu parkovišti ve Sportovní ulici (v návrhu ÚP Loket pro společné
jednání označena L10) jako průjezdnou podél zahrádek až k parkovišti za panelovými domy, jak byla
navržena v platném ÚPM Loket,
 plochu parkoviště ve Sportovní ulici na pozemku parc. č. 865 změnit na plochu PV - veřejná
prostranství,
 plochu dětského hřiště v Mírové ulici na p. p. č. 344/1 přeřadit z plochy OS - občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení do plochy OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá
a střední (nový záměr - hasičárna).
Vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel doplnil pokyny pro úpravu návrhu ÚP Loket pro veřejné projednání o prověření
možnosti zapracovat uvedené záměry do návrhu ÚP Loket a případně tyto záměry do návrhu doplnit.
Po prověření byly požadavky do návrhu ÚP Loket zapracovány.

V rámci veřejného projednání uplatnili námitky vlastníci pozemků ve správním území města Loket paní
Alena Šubrtová, paní Anna Jedličková a paní Kateřina Jedličková, pan Jiří Staněk, Ing. Julie Kárová a Ing.
Josef Kára, pan Marek Sekereš a pan Daniel Hromádko. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotili uplatněné námitky a zpracovali s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách.
1. Alena Šubrtová
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Podávám námitku proti návrhu Územního plánu Loket, a to na pozemcích parc. č. 972/4 až 972/60,
972/62, 972/63, 971/1 a 971/2, k.ú. Loket, okr. Sokolov, Sad míru. Změna územního plánu omezuje
majitele pozemku proti předcházejícímu územnímu plánu a to z bydlení individuálního na území pro
individuální rekreaci. Zároveň omezuje rozměr výstavby rekreačních objektů proti stavebnímu zákonu.
Navrhuji neupravovat podmínky prostorového uspořádání proti stavebnímu zákonu - neomezená
zastavěná plocha.
Jsme majitelé pozemků parc. č. 972/51 a 52 v k.ú. Loket.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje námitku zamítnout.
Odůvodnění:
a) ke změně plochy s rozdílným způsobem využití - z BI-BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ na RI-rekreace - plochy
staveb pro rodinnou rekreaci
Odůvodnění této změny je uvedeno v bodu 5 písm. a) tohoto vyhodnocení, kde jsou podrobně
popsány důvody, které k navržené změně vedly. Toto odůvodnění je platné i pro první část námitky paní
Šubrtové.
b) k regulaci výstavby rekreačních objektů
Stavební zákon ve svém § 19 odst. 1 stanovuje úkoly územního plánování. Mezi ně také patří
stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce a stanovovat podmínky pro
provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb. Mezi takové podmínky patří
např. min. nebo max. zastavěná plocha objektů, max. procento zastavění pozemku, minimální procento
ozelenění, max. výška. Stavební zákon tedy neomezuje přímým ustanovením zastavěnou plochu
objektů, ale v § 19 odst. 1 ukládá úkoly, které lze splnit stanovením vhodných regulativů pro umístění a
uspořádání staveb v rámci pořízení územního plánu. Na základě veřejného projednání návrhu ÚP Loket
byly původně stanovené regulativy přezkoumány z hlediska možnosti jejich změny, resp. úpravy a na
základě tohoto posouzení je nově navržena pro plochu současné zahrádkářské kolonie maximální
zastavěná plocha stavby hlavní 60 m2 a bylo zvýšeno minimální procento zeleně na 70%. Ostatní
regulativy plochy RI zůstaly nezměněny.
2. Anna Jedličková a Kateřina Jedličková
Záměr výstavby rekreačních zahrádek s chatkami. Plánuji výstavbu dvou až tří rekreačních zahrádek
s chatkami. Je zde možnost napojení el. energie a vody. Přestože se jedná o pozemek o rozloze 11378
m2, pro výstavbu plánuji použít cca 6 000 m2. Viz příloha. Likvidace odpadních vod by byla na vlastním
pozemku zajištěna čistírnou odpadních vod. Zbývající pozemek bude nadále veden jako ovocný sad bez
oplocení. Momentálně je pozemek nevhodný k jakékoliv výstavbě. Realizovat obnovu ovocného sadu
není možné. Zbylé ovocné stromky jsou zdivočelé a nemocné. Naším záměrem je zamezit dalšímu
chátrání tak velkého pozemku a vybudovat si tam krásné prostředí k rekreaci. Na našem pozemku
zatrubníme vodu, která stéká z výše položených míst a drží se na pozemku. Část pozemku zasypeme,
zpevníme a srovnáme. Části pozemku zpevníme kamennou opěrnou zdí, tímto zajistíme sesun půdy a
zabezpečíme si plochu pro výstavbu. Realizace této výstavby je pro nás reálná. Tímto Vás prosíme o
zanesení tohoto pozemku do nového územního plánu obce a tímto nám pomohl k vytvoření krásného
prostředí nejen pro nás, ale i sousedící vlastníky pozemků.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje námitku zamítnout.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází mimo zastavěné území, náleží k zemědělskému půdnímu fondu. Pozemek tvoří
rokli, do které jsou zaústěny dvě propusti pod silnicí, které odvádějí srážkové vody ze silničního příkopu
a z prudkého svahu nad silnicí (z pozemků, na kterých je vymezena motokrosová trať) a kde se srážkové
vody zasakují a snižuje se tím jejich odtok do níže položené Nádražní ulice. Uvedeným záměrem by
došlo k podstatnému narušení současných odtokových poměrů v území a tím k porušení zásad plošné
ochrany zemědělského půdního fondu stanovené v § 4 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
Pozemek je podle § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění, nutné vymezit tak, aby byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní
komunikaci. V tomto případě by bylo dopravní napojení problematické, protože pozemek je umístěný
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v zatáčce, navíc „utopený“ pod úrovní přiléhající veřejně přístupné pozemní komunikace - silnice
III/00635, a jediné možné místo napojení by bylo přes soukromý pozemek.
3. Jiří Staněk
Jako majitel parc. č. 41 k.ú. Nadlesí bych chtěl připomínkovat návrh nově vznikajícího územního
plánu města Loket, který byl zveřejněn v prosinci 2020. V návrhu ÚP je zmíněna zastavitelná plocha Z74,
do které spadá také můj výše zmíněný pozemek. Dle návrhu má na zmíněné parcele dojít ke
zredukování zastavitelné plochy o více než 1800 m2, s čímž nemohu souhlasit. Na místě, kde je nyní
nově navrhována pouze „Zeleň soukromá vyhrazená“, již zpracovávám studii na výstavbu rodinného
domu v souladu s aktuálně platným ÚP.
a) Tímto bych chtěl naopak požádat o rozšíření zastavitelného území na parc. č. 41 (k.ú. Nadlesí), nebo
alespoň zachování stávajícího. Neplánuji zde žádnou velkou zástavbu. Naopak jen jeden,
v budoucnu max. druhý RD - dle stávajícího ÚP. O rozšíření zastavitelné plochy žádám pouze pro
umístění drobnějších staveb jako kůlna, kurník, nebo malý malířský ateliér pro partnerku, který
bych rád situoval jihovýchodně od domu.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje námitce vyhovět.
Odůvodnění:
Rozšiřování sídla Nadlesí mimo zastavěné území nebo zastavitelné plochy vymezené v platné
územně plánovací dokumentaci není žádoucí. Navíc hranice zastavitelné plochy SV-smíšené obytné
- venkovské podle platného ÚP Loket kopíruje hranici poddolovaného území, což je jeden z limitů
pro výstavbu. Z těchto důvodů navrhujeme vyhovět žadateli a rozšířit zastavitelnou plochu, ale
pouze v rozsahu podle platného Územního plánu města Loket, tedy navrženou plochu ZS na
pozemku parc. č. 41 přeřadit do plochy SV.
b) Spolu se zástavbou plánuji rozsáhlé zazelenění, které podpoří krajinný ráz Nadlesí. Záměrem je
vybudování přírodní permakulturní zahrady s velkým podílem stromů a keřů (žádné túje a anglický
trávník). S tím se pojí má další žádost: Prosím o rozšíření plochy „soukromé zeleně“ na zbylou část
parc. č. 41 viz přiložená situace. Předpokládám, že pokud byla stávajícím ÚP a směrnicemi CHKO
podporovaná bohatá vnitřní i okrajová zeleň, bude tento záměr zachován. Ostatní části Nadlesí mají
nově vyčleněný široký pás soukromé zeleně, který bych také samozřejmě uvítal.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje námitce vyhovět.
Odůvodnění:
V územním plánu Loket jsou u zastavitelných ploch vymezeny plochy ZS-zeleň - soukromá a
vyhrazená, které by měly tvořit přirozený a pozvolný přechod ze zastavěného území do volné
krajiny. V těchto plochách již nelze umisťovat rodinné domy ani rekreační objekty, ale pouze malé
doplňkové stavby ke stavbám hlavním. S ohledem na návrh rozhodnutí o námitce uvedené pod
bodem a), kdy by měla být nyní vymezená plocha ZS přeřazena do plochy SV, se rozšíření plochy ZS
na zbytek pozemku parc. č. 41 jeví jako vhodné řešení, zvláště když na východní straně pozemku
navazuje na stávající plochu ZS a bude tedy tvořit kompaktní celek v rámci jižní části sídla Nadlesí.
c) Posledním podnětem, na který bych chtěl v Nadlesí apelovat, je kanalizace. Když už se v návrhu
počítá s kanalizací, prosím o odkanalizování celé zástavby - nikoliv jen severo-východní poloviny
Nadlesí. Bez možnosti napojení zde zůstává stávající jihozápadní zástavba a také zastavitelné
rozvojové plochy.
Návrh vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel vyhodnotil uvedený požadavek jako připomínku, protože se netýká vlastnictví
pozemku nebo stavby ve vlastnictví pana Staňka.
V grafické části ÚP Loket je vzhledem k měřítku výkresů 1:5000 vyznačen pouze návrh páteřních
řadů splaškové kanalizace. To však neznamená, že by byla vyloučena stavba kanalizace i v ostatních
částech Nadlesí. V plochách s rozdílným způsobem využití, které jsou vymezeny v Nadlesí, lze
realizovat stavby technické infrastruktury, tedy i kanalizace. Není tedy nutné vyznačit celou
kanalizační síť, jak je uvedeno v připomínce.
4. Ing. Julie Kárová a Ing. Josef Kára
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Jako vlastníci pozemku 886/4 (LV 738) žádáme o změnu jeho zařazení v novém územním plánu.
Tento pozemek je nyní zařazen v kategorii dopravní infrastruktura jako možná parkovací plocha, ale
vzhledem k tomu, že z jedné strany navazuje plocha bydlení v rodinných domech a z druhé strany
plocha smíšená obytná venkovská, žádáme o zařazení našeho pozemku též do kategorie plocha smíšená
obytná venkovská, neboť takto budou tvořit ucelenou a jednotnou plochu. Zároveň rozhodně
neuvažujeme, že bychom souhlasili s využitím naší nemovitosti pro účely parkování na tomto pozemku.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje námitku zamítnout.
Odůvodnění:
Na uvedeném pozemku se nacházejí sítě technického vybavení - nadzemní vedení vysokého napětí
a dvě větve vysokotlakého plynovodu. Ochranná a bezpečnostní pásma těchto sítí pak zasahují
prakticky na celý pozemek parc. č. 886/4 a znemožňují využít jej pro funkci bydlení.
Návrh na zařazení pozemku do plochy DS s využitím pro parkování vozidel vycházel z toho, že je to
jedna z mála možností, jak lze pozemek využít. Stavba parkoviště není zahrnuta do veřejně prospěšných
staveb, pro která lze pozemek vyvlastnit. To znamená, že pokud jeho vlastníci nebudou souhlasit se
stavbou parkoviště, tak parkoviště nebude možné realizovat a vlastníci pozemku jej mohou užívat
stejně, jako doposud. Jedná se jen o možnost jak pozemek využít, nikoliv o povinnost, takže vlastnická
práva nebudou navržením dopravní plochy - parkoviště na pozemku parc. č. 886/4 dotčena.
5. Marek Sekereš
Vzhledem k tomu, že jsem majitel uvedených pozemků (pozn. pořizovatele p. p. č. 972/45, 972/46,
972/47), se mne zásadně dotýká změna v územním plánu, kde zmiňované pozemky jsou podle platného
územního plánu vedeny jako BI - bydlení individuální a jsou přeřazeny do RI-rekreace - plochy staveb
pro rodinnou rekreaci, což zásadně mění dispoziční práva a extrémně omezuje vlastnická práva
s nakládáním s vlastním majetkem a možností si ho upravit dle záměru ke kterému byl pořízen v době
se současným územním plánem, například to, že doposud je zastavitelnost 25 % a podle nového max.
zastavěná plocha všech objektů v rámci jednoho pozemku nepřekročí 60 m2, z čehož vyplývá, že je na
základě rozhodnutí města novým územním plánem budou jednostranně omezena dispoziční práva a
zásadně snížena tržní cena a lze se domnívat, že toto je nezákonné. Rozhodnutí není vedeno v zájmu
vlastníků pozemků zmiňované lokality, ba naopak v neprospěch a je to krok zpět, když v předchozích
letech bylo v zájmu města a vlastníků toto území rozšířit v roce 2003 na BI a následně město bralo
v úvahu, že zde vznikne osada s trvalým bydlením. Město mluvilo o myšlence zřídit kanalizaci i
příjezdové cesty. Doba a finance tomu nebyly nakloněny, ale nikdo tuto myšlenku, tedy aspoň
z vlastníků pozemku neopustil a ani nebyli informováni od města, že touto realizací či myšlenkou se
město přestalo zabývat, ba naopak úmyslem města je jak znehodnotit cenu majetku, tak značně omezit
dispoziční práva a diskriminovat majitele, které doposud neměli dostatek financí na realizaci projektů,
ke kterým si danou nemovitost pořizovali a nestihnou to. Tímto vzniknou nemalé škody majitelům
dotčených pozemků a jsou tím značně zvýhodnění majitelé, kteří stihly realizovat své sny. Nikde nebylo
dáno, že tento stav BI je časově omezen a z toho vyplývá, že vlastníci nemohli předpokládat, že město
ze své moci udělá krok zpět a bude svým rozhodnutím popírat své předchozí záměry a skutečnosti a
bude degradovat třídu pozemků zpět a tím snižovat jejich tržní cenu. Toto všechno by vedlo třeba
k problému vzít si hypotéku na vybudování záměrů majitelů pozemků, protože nejsou splňovány
kritéria úvěrů. Nemělo by město jednat v zájmu občanů, rozvoji města nejen v centru, ale i v jeho
okrajových částech, jako dobrý hospodář, jak jim ukládá slib zastupitelů, kteří územní plán schvalují a ne
jim házet klacky pod nohy a tahat občanům Lokte peníze z kapsy ven, vždyť jde o zájmy občanů
dotčených lokalit, kterých se nikdo na nic neptal a nic s nimi město neřešilo. Zásadně s tímto
rozhodnutím města nesouhlasím a trvám na tom, aby zachovány stávající podmínky dosud platného
územního plánu pro z hora uvedené skutečnosti.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje námitku zamítnout.
Odůvodnění:
a) ke změně plochy s rozdílným způsobem využití - z BI-BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ na RI-rekreace - plochy
staveb pro rodinnou rekreaci
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V platném ÚPM Loket je plocha současné zahrádkářské kolonie součástí plochy BI-BYDLENÍ
INDIVIDUÁLNÍ, ve které je možné umisťovat jak rodinné domy, tak rekreační objekty (v
podmíněném využití). Záměrem města Loket při tvorbě ÚPM Loket bylo umožnit transformaci
zahrádkářské kolonie na lokalitu pro bydlení v rodinných domech.
Zahrádkářská kolonie je na silnici III/00635 napojena stávajícím sjezdem, který je však z hlediska
bezpečnosti silničního provozu pro lokalitu pro bydlení naprosto nevyhovující. Proto město Loket
zadalo zpracování studie na nové připojení. Ze studie vyplynulo, že kromě toho, že nové připojení
spočívající v úpravě stávajícího připojení by bylo velmi nákladné, bylo by nutné také vybudovat nový
chodník do lokality, který by navazoval na stávající chodník v ulici Československé armády, což by
náklady na transformaci enormně zvýšilo.
Stávající vnitřní komunikace mezi pozemky v zahrádkářské kolonii jsou šířky max. 4 m a jsou
nezpevněné. V případě transformace by šířka komunikací musela být podle § 22 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, min. 8 m, při
jednosměrném provozu pak 6,5 m. To znamená, že by bylo nutné nové řešení vnitřních komunikací,
kdy by část pozemků ve vlastnictví jednotlivých vlastníků musela být převedena do ploch
komunikací, tj. zmenšily by se pozemky pro funkci bydlení.
Na umístění zahrádkářské kolonie vydal Okresní národní výbor Sokolov, odbor výstavby a
územního plánování, rozhodnutí o umístění stavby č. j. VÚP/713/89/8281 ze dne 18.05.1989.
Stavební úřad Městského úřadu Loket vydal územní rozhodnutí o změně výše uvedeného
rozhodnutí o umístění stavby (podle dříve platné právní úpravy se změna územního rozhodnutí
provedla tak, že původní územní rozhodnutí bylo nahrazeno novým územním rozhodnutím) dne
17.10.2003 pod č. j. 2409/03/ÚP (právní moci nabylo dne 15.11.2003). V podmínce č. 11 tohoto
územního rozhodnutí je stanoveno, že zahrádkářské chaty (podle terminologie platného stavebního
zákona rekreační objekty) budou umístěny 1 až 2 m od hranice pozemků. V souladu s územním
rozhodnutím již byly v zahrádkářské kolonii umístěny zahrádkářské chaty (rekreační objekty), což by
bylo další komplikací při novém řešení vnitřních komunikací - jejich rozšíření při dodržení bezpečné
vzdálenosti od staveb a s přihlédnutím k § 25 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.: „Vzdálenost průčelí
budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo
místní komunikace“.
Platný ÚP Loket byl schválen zastupitelstvem města Loket usnesením č. 99 ze dne 19.10.2006.
Do dnešního dne, tedy více než 14 let, nezaznamenalo město Loket žádný podnět ze strany
vlastníků pozemků v zahrádkářské kolonii k řešení výše uvedených kroků, které podmiňují
transformaci plochy rekreace na plochu pro bydlení. Ne však všichni vlastníci pozemků mají zájem o
bydlení v této lokalitě, ale podporují spíše rekreační funkci a nesouhlasí s tím, aby kvůli novému
řešení vnitřních komunikací přišli o část svých pozemků. V případě ponechání funkce bydlení by
muselo být pro tuto lokalitu vydáno územní opatření o stavební uzávěře, aby případnými novými
stavbami nebyla dále znemožněna nebo ztížena možnost rozšíření vnitřních komunikací, a to do
doby vyřešení opatření podmiňujících funkci bydlení.
Vzhledem k potřebným dopravním řešením v lokalitě, která podmiňují funkci bydlení (viz druhý
a třetí odstavec odůvodnění), a také k dalším nákladům spočívajícím zejména v odkanalizování
lokality a zpevnění vnitřních komunikací, se jeví transformace plochy současné zahrádkářské
kolonie na plochu pro bydlení velmi nákladná a i s přihlédnutím k rozdílným názorům vlastníků
pozemků v zahrádkářské kolonii na funkci bydlení nereálná.
Stavební zákon ve svém § 19 odst. 1 stanovuje úkoly územního plánování. Mezi ně také patří
zjišťovat a posuzovat stav území a prověřovat a posuzovat potřebu změn v území. V souladu s tímto
ustanovením a s ohledem na výše uvedené skutečnosti - nutnost úpravy stávajícího připojení
lokality odpovídající bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, napojení lokality chodníkem
vedeným od stávajícího chodníku v ulici Československé armády, rozšíření vnitřních komunikací
v souladu s § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění (se souhlasem všech vlastníků pozemků v zahrádkářské kolonii), vyřešení odkanalizování
lokality v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a s tím vším související vysoké finanční náklady,
považujeme možnost transformace zahrádkářské kolonie, tedy plochy pro rekreaci, na plochu pro
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individuální bydlení za nereálnou. Proto je zde navržena plocha pro rodinnou rekreaci, kde hlavním
využitím jsou stavby pro rodinnou rekreaci.
b) k dotčení zájmů vlastníků pozemků
Názor, že funkce RI-rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci není navržena v zájmu
vlastníků pozemků v lokalitě, naopak v neprospěch, není názorem všech vlastníků pozemků, proto
je dále tento názor posuzován jako názor namítajícího. Jak je uvedeno výše, ne všichni vlastníci
pozemků mají zájem o bydlení v lokalitě. Město Loket dalo v ÚPM Loket před více než 14 lety
vlastníkům pozemků možnost k transformaci zahrádkářské kolonie na lokalitu pro bydlení
v rodinných domech. Z projednání návrhu ÚPM Loket a z následné studie dopravního připojení
lokality vzešly podmínky, za kterých lze transformaci provést (viz odstavec a)). Město se však nikdy
nezavázalo k tomu, že by transformaci provedlo nebo se na ní finančně podílelo. V průběhu let se
ukázalo, že žádný z vlastníků pozemků nemá takový zájem na transformaci plochy, aby se začal o
její podmínky vážně zajímat, popřípadě aby byly zahájeny práce na jejich splnění. Proto ponechat
v územním plánu plochu (plochu BI), jejíž funkci v zásadě nelze naplnit, a tím omezit ostatní
vlastníky pozemků, kteří preferují rekreační funkci, by nebylo vhodné řešení, a proto bylo navrženo
v ploše stávající zahrádkářské kolonie stabilizovat rekreační funkci.
Není pravda, že město Loket neinformovalo o navrhovaných změnách vlastníky pozemků. Již v
návrhu zadání bylo stanoveno zvážit zachování funkce bydlení v lokalitě zahrádkářské kolonie Sad
míru. Stavební zákon stanovuje v § 47 odst. 2 stavebního zákona povinnost doručit návrh zadání
veřejnou vyhláškou. Tato povinnost byla splněna a návrh zadání byl doručen veřejnou vyhláškou
dne 21.11.2017. Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohl každý do 06.12.2017 uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky. Následně zpracovaný návrh ÚP Loket pro společné jednání již
obsahoval návrh stabilizovat rekreační funkci v zahrádkářské kolonii Sad míru. V § 50 odst. 3
stavebního zákona je stanovena povinnost doručit také návrh územního plánu pro společné jednání
veřejnou vyhláškou. I tato povinnost byla splněna a návrh byl doručen veřejnou vyhláškou dne
03.11.2018. Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona mohl každý do 02.12.2018 uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky. Námitka, že vlastníci „nebyli informováni od města, že touto
realizací či myšlenkou se město přestalo zabývat“ se tedy nezakládá na pravdě. Vlastníci pozemků
byli informováni o návrhu na změnu funkčního využití plochy zahrádkářské kolonie Sad míru
z plochy pro bydlení individuální na plochu rekreační (RI-rekreace - plochy staveb pro rodinnou
rekreaci) a to v souladu s příslušnými výše uvedenými ustanoveními stavebního zákona.
Úmyslem města určitě není to, co uvádí namítající, citujeme: „znehodnotit cenu majetku, tak
značně omezit dispoziční práva a diskriminovat majitele, které doposud neměli dostatek financí na
realizaci projektů, ke kterým si danou nemovitost pořizovali a nestihnou to“. Úkoly územního
plánování jsou stanoveny v § 19 odst. 1 stavebního zákona. Mezi ně také patří zjišťovat a posuzovat
stav území, stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, prověřovat a
posuzovat potřebu změn v území, stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak
pro umístění a uspořádání staveb, prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné
vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. V souladu s těmito úkoly byla také
prověřena plocha zahrádkářské kolonie Sad míru. Vzhledem k tomu, že v kolonii jsou dvě skupiny
lidí, z nichž jedna preferuje funkci bydlení a druhá funkci rekreační, tak jak v případě ponechání
funkce bydlení, tak v případě změny na rekreační funkci, se bude jedna skupina vždy cítit
diskriminovaná.
Územně plánovací činnost je neustále se vyvíjející proces, který reaguje na měnící se podmínky
v území i na nové poznatky. Neplatí, že jednou navržené plochy s rozdílným způsobem využití už
nelze nikdy změnit. Stejně jako při tvorbě platného ÚPM Loket byla navržena změna funkčního
využití zahrádkářské kolonie Sad míru na plochy pro bydlení individuální, tak při tvorbě nového ÚP
Loket byla navržena změna z plochy pro bydlení individuální na plochu pro rodinnou rekreaci. Při
prověření plochy zahrádkářské kolonie bylo konstatováno, že nemůže plnit funkci bydlení z důvodů
uvedených v odstavci a), ale zároveň využití pouze pro zahrádky je již nevyhovující. Z toho důvodu
byla předmětná plocha zařazena do plochy pro rodinnou rekreaci, která využívá na maximum
možnosti lokality a zároveň tomuto využití přiměřeně stanovuje zastavitelnost pozemků i
parametry přípustných staveb. Na základě veřejného projednání návrhu ÚP Loket byla nově
navržena maximální zastavěná plocha stavby hlavní - 60 m2 a minimální procento zeleně - 70%.
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c) k možnosti výstavby rodinných domů
Platný ÚPM Loket byl schválen zastupitelstvem města Loket v roce 2006. Následně vydané
změny č. 1 až 5 se netýkaly zahrádkářské kolonie Sad míru. Zahrádkářská kolonie byla zařazena do
přestavbové plochy s funkčním využitím BI-BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ, kde hlavní funkcí je bydlení
v rodinných domech. Pro to, aby funkce bydlení mohla být v této ploše realizována, byly stanoveny
v regulativech plochy podmínky: před zahájením výstavby zajistit napojení lokality na komunikační
síť odpovídající lokalitě pro bydlení (současné napojení zahrádkové osady je nevyhovující), zajistit
vyhovující vnitřní dopravní obsluhu. To znamená, že osoba, která kupovala pozemky v této lokalitě,
věděla, resp. měla možnost se ve vlastním zájmu informovat, že byť v ÚPM Loket je výstavba
rodinných domů přípustná, ve skutečnosti není možné ji realizovat bez splnění uvedených
podmínek. Proto není v lokalitě povolena ani realizována žádná stavba rodinného domu, ale pouze
rekreační objekty - zahrádkářské chaty. Pokud tedy namítající větou “jsou tím značně zvýhodněni
majitelé, kteří stihly si realizovat své sny“ měl na mysli, že si stihly postavit rodinný dům, tak tato
informace se nezakládá na pravdě a ke zvýhodnění majitelů nedošlo.
6. Daniel Hromádko
K tématu „nesouhlasu se změnou územního plánování“ uvádím následující: vzhledem k tomu, že
jsem majitel uvedených pozemků (pozn. pořizovatele p. p. č. 972/15, 972/18, 972/19, v tomto čase
schválené na scelení do pozemku parc. č. 972/19 o celkové výměře cca 1200 m 2), se mne zásadně
dotýká změna v územním plánu, kde zmiňované pozemky jsou podle platného územního plánu vedeny
jako BI - bydlení individuální a jsou přeřazeny do RI-rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci, což
zásadně mění dispoziční práva a extrémně omezuje vlastnická práva s nakládáním s vlastním majetkem
a možností si ho upravit dle záměru ke kterému byl pořízen v době se současným územním plánem,
například to, že doposud je zastavitelnost 25 % a podle nového max. zastavěná plocha všech objektů
v rámci jednoho pozemku nepřekročí 60 m2, z čehož vyplývá, že je na základě rozhodnutí města novým
územním plánem budou jednostranně omezena dispoziční práva a zásadně snížena tržní cena a lze se
domnívat, že toto je nezákonné. Rozhodnutí není vedeno v zájmu vlastníků pozemků zmiňované
lokality, ba naopak v neprospěch a je to krok zpět, když v předchozích letech bylo v zájmu města a
vlastníků toto území rozšířit v roce 2003 na BI a následně město bralo v úvahu, že zde vznikne osada
s trvalým bydlením. Město mluvilo o myšlence zřídit kanalizaci i příjezdové cesty. Doba a finance tomu
nebyly nakloněny, ale nikdo tuto myšlenku, tedy aspoň z vlastníků pozemku neopustil a ani nebyli
informováni od města, že touto realizací či myšlenkou se město přestalo zabývat, ba naopak úmyslem
města je jak znehodnotit cenu majetku, tak značně omezit dispoziční práva a diskriminovat majitele,
které doposud neměli dostatek financí na realizaci projektů, ke kterým si danou nemovitost pořizovali a
nestihnou to. Tímto vzniknou nemalé škody majitelům dotčených pozemků a jsou tím značně
zvýhodnění majitelé, kteří stihly realizovat své sny. Nikde nebylo dáno, že tento stav BI je časově
omezen a z toho vyplývá, že vlastníci nemohli předpokládat, že město ze své moci udělá krok zpět a
bude svým rozhodnutím popírat své předchozí záměry a skutečnosti a bude degradovat třídu pozemků
zpět a tím snižovat jejich tržní cenu. Toto všechno by vedlo třeba k problému vzít si hypotéku na
vybudování záměrů majitelů pozemků, protože nejsou splňovány kritéria úvěrů. Nemělo by město
jednat v zájmu občanů, rozvoji města nejen v centru, ale i v jeho okrajových částech, jako dobrý
hospodář, jak jim ukládá slib zastupitelů, kteří územní plán schvalují a ne jim házet klacky pod nohy a
tahat občanům Lokte peníze z kapsy ven, vždyť jde o zájmy občanů dotčených lokalit, kterých se nikdo
na nic neptal a nic s nimi město neřešilo. Zásadně s tímto rozhodnutím města nesouhlasím a trvám na
tom, aby byly zachovány stávající podmínky dosud platného územního plánu pro z hora uvedené
skutečnosti, nebo abychom dospěli společně ke kompromisu prospěšnému oběma stranám.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka pana Hromádka je stejná, jako námitka pana Sekereše, proto návrh rozhodnutí o námitce
pana Hromádka je stejný jako návrh rozhodnutí o námitce pana Sekereše.

120

ODŮVODNĚNÍ

16. VYHODNOCENÍ UPLATNĚNÝCH PŘIPOMÍNEK
V rámci veřejného projednání uplatnil připomínky oprávněný investor Povodí Ohře, státní podnik.
Písemnost s námitkami pana Jiřího Staňka obsahovala také jednu připomínku. Pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem zpracovali s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení připomínek.
1. Povodí Ohře, státní podnik
V rámci zpracování povodňového rizika (limitem využití území - 4.1.121) do návrhu územního
plánu doporučujeme postupovat tak, aby stavby (plochy) nebyly umisťovány do území s pro ně
nepřijatelným povodňovým ohrožením (viz následující tabulka):

S novým záměrem ve stanoveném záplavovém území řeky Ohře (Loket, p. p. č. 222, Zahradní ulice rozšíření plochy SM) nesouhlasíme. Záměr je v rozporu s výše uvedeným limitem. Rozšíření RD je
navrženo směrem ke korytu vodního toku Ohře, tj. kolmo na proudění, a lze očekávat zhoršení
odtokových poměrů.
Návrh vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem navrhuje připomínce vyhovět.
S výše uvedeným záměrem, v ÚP Loket označeným jako návrhová plocha Z36, již vyslovil
nesouhlas dotčený orgán - Ministerstvo kultury. Záměr je tedy nevhodný nejen z hlediska jeho
umístění ve stanoveném záplavovém řeky Ohře, ale i z hlediska památkové péče. Proto bude
z návrhu ÚP Loket vypuštěn.
2.

Pan Jiří Staněk
Posledním podnětem, na který bych chtěl v Nadlesí apelovat, je kanalizace. Když už se v návrhu
počítá s kanalizací, prosím o odkanalizování celé zástavby - nikoliv jen severo-východní poloviny
Nadlesí. Bez možnosti napojení zde zůstává stávající jihozápadní zástavba a také zastavitelné
rozvojové plochy.
Návrh vyhodnocení připomínky:
Pořizovatel vyhodnotil uvedený požadavek jako připomínku, protože se netýká vlastnictví
pozemku nebo stavby ve vlastnictví pana Staňka.
V grafické části ÚP Loket je vzhledem k měřítku výkresů 1:5000 vyznačen pouze návrh páteřních
řadů splaškové kanalizace. To však neznamená, že by byla vyloučena stavba kanalizace i v ostatních
částech Nadlesí. V plochách s rozdílným způsobem využití, které jsou vymezeny v Nadlesí, lze
realizovat stavby technické infrastruktury, tedy i kanalizace. Není tedy nutné vyznačit celou
kanalizační síť, jak je uvedeno v připomínce.
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17. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚP A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ NEGRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 122 číslovaných stran, nedílnou součástí je příloha č.1:
Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (5 číslovaných stran)
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje 4 výkresy:
číslo výkresu

název

měřítko

O1

Koordinační výkres

1:5 000

O2

Výkres širších vztahů

O3

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5 000

O4

Výřez zastavěné části města

1:2 500

1:25 000

Poučení
Proti územnímu plánu Loket vydanému formou opatření obecní povahy nelze podle §173, odst. 2 správního
řádu podat opravný prostředek.
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Příloha č.1
Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
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