Obecně závazná vyhláška města Loket
ze dne 19. října 2006 č. 6/2006
o vyhlášení závazné části územního plánu města Loket.
Zastupitelstvo města Loket se na svém zasedání dne 19. října 2006 usneslo vydat na
základě ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon”) a ustanovení § 84 odst. 2
písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku.
.

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Účel vyhlášky
Touto obecně závaznou vyhláškou (dále „vyhláška”) se vyhlašuje závazná část územního
plánu města Loket (dále „územní plán”), který schválilo dne 19. října 2006 usnesením č. ....
zastupitelstvo města Loket.
Článek 2
Rozsah platnosti vyhlášky
(1) Tato vyhláška se vztahuje na celé území řešené územním plánem, tzn. katastrální území
Loket, Údolí u Lokte, Nadlesí a Dvory u Lokte.
(2) Závazná část územního plánu je závazným podkladem pro zpracování a schvalování
navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.
(3) Dosavadní užívání staveb a zařízení a dosavadní využití území, která nejsou v souladu se
schválenou závaznou částí územního plánu, jsou nadále přípustné, pokud nebudou
v rozporu s jinými obecně závaznými právními předpisy nebo limity.
Článek 3
Lhůty aktualizace
(1) První aktualizace schváleného územního plánu, t.j. vyhodnocení, zda se nezměnily
podmínky, na základě kterých byl územní plán schválen, bude provedena nejpozději do
31.12.2009.
(2) Další aktualizace budou prováděny nejpozději do 5 let od předchozí aktualizace.
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ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
Článek 4
Obsah závazné části územního plánu
Závazná část územního plánu obsahuje:
− vymezení ploch s rozdílným využitím a regulací, včetně regulativů jejich využití ;
graficky jsou plochy znázorněny ve výkresu č.1-Hlavní výkres v měřítku 1:5000, text
regulativů je obsažen v příloze č. 1 této vyhlášky
− vymezení hranic zastavitelného území; tyto hranice jsou vyznačeny ve všech
výkresech grafické části územního plánu
− koncepce dopravního systému a systémů technického vybavení města; graficky jsou
koncepce znázorněny ve výkresu č. 2-Doprava v měřítku 1:10000, č. 3-Zásobování
vodou, č. 4-Odkanalizování a čistění odpadních vod, č. 5-Zásobování elektrickou
energií a spoje, č. 6-Zásobování plynem a teplem, všechny v měřítku 1:5000
− zásady uspořádání občanského vybavení; graficky jsou zásady znázorněny ve výkresu
č. 1-Hlavní výkres
− vymezení územního systému ekologické stability (dále „ÚSES”); graficky je ÚSES
vymezen ve výkresu č. 8-Návrh územního systému ekologické stability v měřítku
1:5000
− limity využití území; graficky jsou limity znázorněny ve výkresu č. 1-Hlavní výkres
− vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanace; graficky jsou tyto plochy
vyznačeny ve výkresu č. 7-Veřejně prospěšné stavby v měřítku 1:5000, seznam
veřejně prospěšných staveb a asanací je obsažen v příloze č. 2 této vyhlášky.
Článek 5
Regulativy funkčního využití území
(1) Základním prostředkem regulace využití správního území města je jeho rozčlenění
na plochy a zóny podle předpokladů a podmínek pro jejich využití (dále funkční plochy
v sídlech a zóny v krajině).
(2) Hranici mezi územím sídel a krajinou tvoří hranice současně zastavěného území obce
případně hranice zastavitelného území.
(3) Podmínky využití ploch a zón jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. Jednotlivé
funkční plochy a krajinné zóny, ke kterým se regulativy vztahují, jsou znázorněny ve
výkresu č. 1-Hlavní výkres, který obsahuje komplexní řešení celého správního území
města.
(4) Pro každý typ funkční plochy a krajinné zóny je v regulativech funkčního využití území
stanoveno:
přípustné využití
podmíněné využití
nepřípustné využití.
(5) K identifikaci ploch a zón slouží označení pomocí kódů (např. BI - bydlení individuální).
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Článek 6
Veřejně prospěšné stavby
Plochy (pozemky) pro veřejně prospěšné stavby ve smyslu ustanovení § 108 stavebního
zákona, pro které lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit, jsou
vyznačeny ve výkresu č. 7-Veřejně prospěšné stavby v měřítku 1:5000. Seznam veřejně
prospěšných staveb je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
Článek 7
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresu č. 1-Hlavní výkres a ve
výkresu č. 8-Návrh územního systému ekologické stability. Charakteristika a význam ÚSES
vyplývá z ustanovení obecných předpisů. Plochy ÚSES vymezené v územním plánu požívají
územní ochranu před činnostmi a aktivitami, které mohou ohrozit, omezit, či případně zcela
zrušit funkčnost stávajících prvků ÚSES, nebo které mohou omezit, neúměrně zdražit, či
zamezit následné realizaci dosud neexistujících prvků ÚSES.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 8
Změny a úpravy
(1) Pořízení změn závazné části územního plánu schvaluje na návrh pořizovatele
zastupitelstvo města Loket. Pořizovatelem změny je příslušný orgán územního plánování.
(2) O úpravě směrné části územního plánu rozhoduje pořizovatel.
Článek 9
Uložení územního plánu
V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, bude schválený
územní plán uložen:
− u města Loket, orgánu územního plánování
− u Městského úřadu Loket, stavebního úřadu
− u obce s rozšířenou působností, kterou je Městský úřad Sokolov
− u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje.
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Článek 10
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje:
1. Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 15.10.1998 č. 3/1998 Změny a doplňky
č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Loket.
2. Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 21.12.2000 č. 4/2000, kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Loket č. 3/1998 Změny a doplňky č. 1 závazné části
územního plánu sídelního útvaru Loket.
3. Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 16.12.2004 č. 6/2004, kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Loket č. 3/1998 Změny a doplňky č. 1 závazné části
územního plánu sídelního útvaru Loket.
Článek 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení.

Místostarosta
Jan Hadrava

Starosta
Jiří Kolářík

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

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

Tato obecně závazná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Loket od
20. října 2006 do 03. listopadu 2006.
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