Obec Staré Sedlo
OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY
.

Ve Starém Sedle

..2015

Zm na . 1 Územního plánu Staré Sedlo
Návrh

úprava p ed vydáním ze dne 2.11.2015

Zastupitelstvo obce Staré Sedlo, p íslu né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném zn ní za pou ití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2
stavebního zákona, §171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní, § 13 a
ílohy . 7 vyhlá ky .500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci
a zp sobu evidence územn plánovací innosti v platném zn ní .
vydává
tuto zm nu . 1 Územního plánu Staré Sedlo (dále jen ÚP), vydaného usnesením zastupitelstva obce
. 02/2009 dne 11.02.2009.
závazná ást uvedené územn plánovací dokumentace se m ní takto:
1. Nov se vymezují tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití:
a) Plochy bydlení vesnického, ozna ené v grafické ásti této zm ny BV (zm na . 1.a.)
b) Plochy bydlení vesnického, ozna ené v grafické ásti této zm ny BV ,
plochy smí eného vyu ití vesnického typu, ozna ené v grafické ásti této zm ny SV ,
plochy smí ené krajinné zóny - rekrea
sportovní, ozna ené v grafické ásti této zm ny S.r ,
plochy zahrádká ských osad, ozna ené v grafické ásti této zm ny RZ ,
plochy zelen sídelní, ozna ené v grafické ásti této zm ny ZS (zm na . 1.b.)
c) Plochy bydlení vesnického, ozna ené v grafické ásti této zm ny BV (zm na . 1.c.)
d) Plochy bydlení vesnického, ozna ené v grafické ásti této zm ny BV (zm na . 1.d.)
e) Plochy bydlení vesnického, ozna ené v grafické ásti této zm ny BV (zm na . 1.e.)
Zm na . 1.f. se týká pouze textové ásti územního plánu.
2. Pro plochy s rozdílným zp sobem vyu ití vymezené v Územním plánu Staré Sedlo platí dále
uvedené regulativy:
- ve stati A.
ení územního plánu, pasá i A.6. Podmínky pro vyu ití ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití s ur ením p eva ujícího ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej
stanovit, p ípustného vyu ití, nep ípustného vyu ití, pop ípad podmín
p ípustného vyu ití
chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek
ochrany krajinného rázu (nap íklad vý kové regulace zástavby, intenzity vyu ití pozemk
v plochách) se dopl uje nová ást tohoto zn ní:
A.6.5. Regulativy prostorového vyu ití
Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití
území:
a) maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy
ech objekt k celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.
b) minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevn ných
ploch zelen k celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.
c) maximální podla nost - udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p em
posuzovaná konstruk ní vý ka podla í je stanovena max. 4,2 m. Stavby s vy í konstruk ní
vý kou nesmí svým sou tem konstruk ních vý ek p ekro it násobek maximální posuzované
konstruk ní vý ky a po tu nadzemních podla í.
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Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku
ur eného pro výstavbu se rozli uje:
a) zastav ná ást pozemku a vodními plochami
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, manipula ní plocha
atd.)
Pro jednotlivé druhy území se stanoví:
Funk ní
území
BV

Maximální %
zastav ní
pozemku
30

Minimální%
ozelen ní
pozemku
60

Maximální
podla nost
2+p

SV

40

50

2+p

RI
RS
RZ

30
70
10

70
30
90

1+p
1+p
1+p

OK
OV

40
40

40
40

3+p
3+p

VD
VP
VZ

70
80
70

30
20
30

2+p
2
2

DO

100

0

1+p

TO

60

10

2

ZH
ZS

10
10

90
90

1+p
1+p

i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako
sou ást objektu (nap . st ní zahrada atd.).
V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým
objektem, nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku
celého objektu do 12m.
3. Nov se upravují plochy pro ve ejn prosp né stavby takto:
- ve stati A.
ení územního plánu, pasá i A.7. Vymezení ploch ve ejn prosp ných staveb a
ve ejn prosp ných opat ení, staveb a opat ení k zaji ní obrany a bezpe nosti státu a ploch
pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, ásti A.7.1. Vymezení ploch
ve ejn prosp ných staveb se tabulka nahrazuje tímto zn ním:
zna ka
W-D.2.
W-D.3.
W-D.4.
W-D.5.
W-KA.1.
W-KA.2.
W-KA.3.
W-VO.1.
W-EL.1.
W-PL.1.
W-PL.2.

název
Ú elová komunikace sm r Sokolov, v etn souvisejících k ovatek
Obslu ná komunikace okolo Starého Sedla, v etn souvisejících k ovatek
Obslu ná komunikace v západní ásti Starého Sedla, v etn souvisejících
ovatek
Obslu ná komunikace ve východní
ásti
eného území, v etn
souvisejících k ovatek
De ová kanalizace
Spla ková kanalizace
Výtla ná kanalizace, v etn erpacích stanic
Vodovod pitný
Vedení VN, v etn trafostanic
VTL plynovod, v etn regula ní stanice
STL plynovod
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katastrální území
Staré Sedlo
Staré Sedlo
Staré Sedlo

p edkupní právo pro
Obec Staré Sedlo
Obec Staré Sedlo
Obec Staré Sedlo

Staré Sedlo

Obec Staré Sedlo

Staré Sedlo
Staré Sedlo
Staré Sedlo
Staré Sedlo
Staré Sedlo
Staré Sedlo
Staré Sedlo

Obec Staré Sedlo
Obec Staré Sedlo
Obec Staré Sedlo
Obec Staré Sedlo
Obec Staré Sedlo
Obec Staré Sedlo
Obec Staré Sedlo

4. Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití zm ny 1.b.,1.c., 1.d., 1.e. vymezené v odstavci 1. tohoto
opat ení obecné povahy jsou v rámci ploch stávajícího (vymezeného) zastav ného území obce a
zastavitelného území obce platného územního plánu.
Plocha s rozdílným zp sobem vyu ití zm ny 1.a., vymezená v odstavci 1. tohoto opat ení obecné
povahy se za azuje do zastavitelného území obce platného územního plánu.
5. Sou ástí zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo jsou tyto výkresy grafické ásti:
a) A.1. - Základní len ní území - zm ny . 1
v m ítku 1 : 10 000
b) B.1. - Hlavní výkres - zm ny . 1
v m ítku 1 : 5 000
c) B.1.a- Detail hlavního výkresu centra sídla
Staré Sedlo - zm ny . 1
v m ítku 1 : 2 880
d) C.1. - Vymezení ploch ve ejn prosp ných staveb,
opat ení a asanací - zm ny . 1
v m ítku 1 : 5 000
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str.4
str.5
str.6
str.7

Od

vodn ní

Od vodn ní zm ny . 1 Územního plánu m sta Staré Sedlo obsahuje textovou a grafickou ást.
A. Textová ást
1. Postup p i po ízení zm ny
Na 3. ádném Zastupitelstvu obce Staré Sedlo, které se konalo dne 13.5.2009, bylo v souladu s §
6 odst. 5 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd ích p edpis (dále také stavební zákon ), schváleno pod . j. 03/2009 po ízení Zm ny . 1
Územního plánu Staré Sedlo (dále také zm na ÚP ). Na tomté zasedání schválilo zastupitelstvo obce
ádost o po ízení zm ny ÚP M stským ú adem Sokolov, odborem stavební a územního plánování (dále
také po izovatel ). Zastupitelstvo obce také ur ilo starostu pana Miroslava Toncara pro spolupráci
s po izovatelem. Zpracovatelem zm ny ÚP se stal Ing. arch. Miroslav Míka.
Postupn byly zastupitelstvem obce schvalovány jednotlivé po adavky do zm ny ÚP. Bylo tomu
tak na 3. ádném zasedání dne 13.5.2009 ( .j. 03/2009), 6. ádném zasedání dne 26.10.2009 ( .j. 06/2009),
3. ádném zasedání dne 23.6.2010 ( .j. 03/2010) a 5. ádném zasedání dne 24.11.2010 ( .j. 05/2010).
V íjnu 2011 zpracoval po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem Návrh zadání Zm ny .
1 ÚP Staré Sedlo. V souladu s § 47 stavebního zákona zaslal po izovatel Návrh zadání zm ny ÚP pod .
j. 170921/2011/SÚPÚP/LUSD ze dne 25.10.2011dot eným orgán m, sousedním obcím a krajskému
adu. Zárove po izovatel zajistil zve ejn ní návrhu a jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30
dn ode dne vyv ení oznámení o projednání Návrhu zadání zm ny ÚP ve ejnou vyhlá kou, a to na
ední desce obce Staré Sedlo a ú ední desce M stského ú adu Sokolov. Oznámení v etn Návrhu zadání
zm ny ÚP bylo takté zve ejn no na internetových stránkách obce Staré Sedlo a M stského ú adu
Sokolov.
Návrh zadání byl na základ po adavk dot ených orgán , podn
a p ipomínek po izovatelem
ve spolupráci s ur eným zastupitelem upraven a upravený návrh byl p edlo en zastupitelstvu obce
k projednání a schválení. Zastupitelstvo obce Staré Sedlo p edlo ený Návrh zadání zm ny ÚP projednalo
a schválilo na svém 1. ádném zasedání konaném dne 8.2.2012.Po izovatel zaslal 5.3.2012 schválené
Zadání zm ny ÚP zpracovateli této územn plánovací dokumentace. Ten poté zhotovil Návrh Zm ny . 1
Územního plánu Staré Sedlo a p edal jej 13.9.2012.
Na základ § 50 stavebního zákona zaslal po izovatel dot eným orgán m, sousedním obcím
a krajskému ú adu oznámení o spole ném jednání o Návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo pod
. j. 88482/2012/SÚPÚP/LUSD ze dne 9.10.2012. Termín spole ného jednání byl stanoven na 7.11.2012.
Dne 7.11.2012 se konalo spole né jednání o Návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo. Dot ené orgány
byly vyzvány k uplatn ní stanoviska nejpozd ji do 30 dn ode dne spole ného jednání a sousední obce
mohly uplatnit své p ipomínky do 30 dn ode dne spole ného jednání s tím, e se k pozd ji uplatn ným
stanovisk m a p ipomínkám nep ihlí í. Od 7.11.2012 do 7.12.2012 byl Návrh zm ny ÚP vystaven
k nahlédnutí na Obecním ú adu Staré Sedlo a na M stském ú adu Sokolov, odbor stavební a územního
plánování. Dále do n j bylo mo né nahlédnout, a to na internetových stránkách obce Staré Sedlo a
stského ú adu Sokolov.
Vzhledem k novele stavebního zákona, která ve la v platnost 1.1.2013, pokra oval po izovatel
postupem dle § 50 odst. 3. Mo nost nahlédnout do Návrhu zm ny ÚP byla oznámena ve ejnou vyhlá kou
dne 16.1.2013. Do 30 dn ode dne doru ení ve ejné vyhlá ky mohl ka dý uplatnit u po izovatele písemné
ipomínky.
Po izovatel dle § 50 odst. 7 po ádal dne 7.3.2013 Krajský ú ad Karlovarského kraje o stanovisko
k Návrhu ÚP z hledisek zaji ní koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy, souladu
s politikou územního rozvoje a s územn plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský ú ad p edal
po izovateli stanovisko . j. 381/RR/13-2 ze dne 2.4.2013. V té dob byla p ipravována Zpráva o
uplat ování Územního plánu Staré Sedlo (dále také Zpráva ), ze které vyplynula pot eba zapracovat
soulad s nad azenými dokumentacemi (PÚR R, ZÚR KK). Tato Zpráva byla schválena obecním
zastupitelstvem dne 20.6.2013 a pokyny z ní vyplývající budou zapracovány do Zm ny . 1 ÚP Staré
Sedlo.
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Dne 14.8.2013 byly zpracovateli územn plánovací dokumentace p edány pokyny pro úpravu
Návrhu zm ny ÚP. Z d vodu dop esn ní n kterých pokyn prob hla v následujícím období jednání mezi
po izovatelem a zpracovatelem. Upravený Návrh zm ny ÚP byl zpracovatelem poskytnut 29.4.2015. Dne
12.6.2015 byl oznámen termín ve ejného projednání upraveného Návrhu zm ny ÚP. Samotné ve ejné
projednání se konalo na Obecním ú ad ve Starém Sedle dne 22.7.2015. Vzhledem k uplatn né námitce
po izovatel dne 5.8.2015 odeslal dot eným orgán m návrh rozhodnutí o námitce.
Dne 14.10.2015 byly zpracovateli Zm ny ÚP odeslány pokyny pro kone nou úpravu Návrhu
zm ny ÚP pro následní schválení v zastupitelstvu obce.
.
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou
krajem, vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích vztah
· Zm na není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky ve zn ní aktualizace .1
schváleno vládou eské republiky dne 15. dubna 2015 usnesením . 276.
· Návrh zm ny ÚP není v rozporu s dokumentací Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
(dále jen ZÚR KK ). Tato územn plánovací dokumentace byla vydána dne 16.09.2010
usnesením . ZK 223/09/10, ú innosti nabyla dne 16.10.2010.
· Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí regionální technické a dopravní infrastruktury
a krajinné vazby ani limity vyu ití území nadmístního významu v etn vymezení regionálních
a nadregionálních územních systém ekologické stability.
· Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah .
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
· Zm na není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a po adavky na ochranu nezastav ného
území.
4. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis
· Zm na Územního plánu Staré Sedlo je zpracována v souladu s po adavky stavebního zákona
a jeho provád cích právních p edpis .
5. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis
soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad s výsledkem ení rozpor
· Zm na není v rozporu s po adavky zvlá tních právních p edpis ani se stanovisky dot ených
orgán podle zvlá tních právních p edpis .
6. Vyhodnocení spln ní zadání
· Zastupitelstvem obce Staré Sedlo schválené zadání pro zm nu .1 územního plánu bylo spln no.
· Návrh
ení zm ny územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených pokyn schváleného
zadání.
·
íslu nými dot enými orgány byl vylou en významný vliv na evropsky významné lokality
a pta í oblasti, dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv zm ny na ivotní
prost edí, ani na zpracování variantního ení.
· V souladu se zadáním tedy bylo p istoupeno p ímo ke zpracování návrhu
ení zm ny .1
územního plánu Staré Sedlo.
· V pr hu zpracování zm ny bylo prov eno, e pro zm nu .1 není nutno zpracovávat výkres
ÚSES, který z stává beze zm n.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého
ení
· Zm nou . 1.a. je navr ena plocha bydlení vesnického (BV) tím se zde umo ní výstavba
rodinných dom . Urbanistická koncepce navr ená zm nou vhodn
í vyu ití nevyu ívané
plochy v návaznosti na stávající sousední plochy bydlení nacházející se v bezprost ední blízkosti.
Tímto
ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na sousední území umo ní
irozený rozvoj. Prostupnost systému ÚSES navr eným lokálním biokoridorem po up esn ní je
zachována.
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Zm nou . 1.b. je vynechána navr ená obslu ná komunikace a tím se zde umo ní výstavba
rodinných dom , stávající funk ní plochy jsou zm ny na plochy bydlení vesnického (BV),
plochy smí eného vyu ití vesnického typu (SV), plochy smí ené krajinné zóny - rekrea
sportovní (S.r), plochy zahrádká ských osad (RZ) a plochy zelen sídelní (ZS) dle okolních
navazujících ploch. Podrobn í len ní komunikacemi pro obsluhu území je v rámci vý e
uvedených ploch bez jejich závazné plo né specifikace.
Zm nou . 1.c. je navr ena plocha bydlení vesnického (BV) tím se zde umo ní výstavba
rodinného domu. Urbanistická koncepce navr ená zm nou vhodn
í vyu ití nevyu ívané
plochy v zastav ném území v návaznosti na stávající sousední plochy bydlení nacházející
se v bezprost ední blízkosti. Tímto
ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost
na sousední území umo ní p irozený rozvoj. Umíst ní objekt bude respektovat ochranné
a bezpe nostní pásmo plynu.
Zm nou . 1.d. je navr ena plocha bydlení vesnického (BV) tím se zde umo ní výstavba
rodinných dom . Urbanistická koncepce navr ená zm nou vhodn
í vyu ití nevyu ívané
plochy v návaznosti na stávající sousední plochy bydlení nacházející se v bezprost ední blízkosti.
Tímto
ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na sousední území umo ní
irozený rozvoj.
Zm nou . 1.e. je navr ena plocha bydlení vesnického (BV) tím se zde umo ní výstavba
rodinného domu. Urbanistická koncepce navr ená zm nou vhodn
í vyu ití nevyu ívané
plochy v zastav ném území v návaznosti na stávající sousední plochy bydlení nacházející se
v bezprost ední blízkosti. Tímto
ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na
sousední území umo ní p irozený rozvoj.
Zm na . 1.f.
í pouze dopln ní textové ásti územního plánu, které vyplynulo z jeho
cca dvouletého vyu ívání v procesu územního rozhodování. D vodem je snaha o sjednocení
a zp esn ní mo ností vyu ívání ploch s rozdílným zp sobem vyu ití stávajícího ÚP.
- Bude provedeno dopln ní systému regulativ , zejména v oblasti prostorové regulace ploch
s rozdílným zp sobem vyu ití, formou zp esn ní a dovysv tlení.
- Cílem této zm ny je, aby ÚP byl p ehledný, srozumitelný, jednozna ný, neumo oval
rozdílný výklad a zamezil nedorozum ním p i uplat ování ÚP v procesu rozhodování
o vyu ívání území.
edm tné ásti zm ny pouze p im en upravují stávající funk ní plochy dle nových podmínek
a po adavk na vyu ití. V územích
ených zm nou je navr eno funk ní vyu ití ploch dle
platného územního plánu Staré Sedlo. Zm na umo ní ú elné a vhodné vyu ití eného území.

8. Vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vliv na ivotní prost edí
· Navr enou zm nou nedochází ke zm
koncepce platného územního plánu. V území
eném
zm nou se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast, území NATURA 2000.
edm tné ásti zm ny pouze p im en upravují stávající funk ní plochy dle nových podmínek
a po adavk na vyu ití.
· S ohledem na charakter navr ené zm ny byl dot enými orgány vylou en vliv na evropsky
významné lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv
zm ny na ivotní prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj území ani na zpracování
variantního ení. Navr ená zm na není v rozporu s principem udr itelného rozvoje území.
· Zm na . 1 nem ní po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající kvality,
v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne
ujících látek,
jak jsou stanovené v platném územním plánu.
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9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský p dní fond a na
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
V rámci zpracování etapy návrh bylo prov eno, e ená zm na . 1.b. nemá nový dopad na zábor
ZPF. území
ené touto ástí zm ny ji bylo
eno v platném územním plánu. Zm na pouze m ní
funk ní vyu ití území z plochy dopravy na plochy bydlení a smí ené plochy, a ást zm ny je vypu na
(za azena do p vodního stavu). Z t chto d vodu se pro tuto zm nu vyhodnocení záboru ZPF
nezpracovává.
Území
ené zm ny . 1.c., 1.d., 1.e. se nachází v zastav ném území a sou asn je ur eno
pro bydlení z tohoto d vodu se vyhodnocení záboru ZPF nevyhodnocuje.
Zm nou . 1 nejsou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa.
Vyhodnocení d sledk navrhované zm ny na zem lský p dní fond
dle p ílohy
3 vyhlá ky .13/1994 sb.
Zem lská p da je hodnocena na základ bonitovaných p dn ekologických jednotek - BPEJ
(455 v R) p i rovnocennosti v ech hodnocených slo ek.
Celkový rozsah ploch zem lské p dy dot ené záborem, v etn ploch ostatních je uveden
v tabulce.
Bilance p edpokládaného záboru p dy ZPF pro realizaci urbanistického
lokalit
Zm na
íslo

Funk ní
vyu ití

Vým ra
celkem
(ha)

1.a.

+ 0,56
Plochy
bydlení
1.b.
Plochy
- 1,27
dopravy
Plochy
+ 0,75
bydlení
---------- ------------- ---------celkem
+ 0,04

ení podle jednotlivých

Vým ra Nezem. Katastrální Lokalita
Z toho p da nále ející Kultur BPEJ/
a ZPF
ída
zem. p dy
da
území
do ZPF (ha)
podle
podle
ochrany
(ha)
v ZÚ mimo Celkem
BPEJ
KN
ZÚ
+ 0,38
+ 0,41 + 0,41 Orná 55001/III
Staré Sedlo 55 dopo et
+ 0,03
+ 0,15 u Sokolova 56 dopo et
Orná 55001/III
- 0,75
- 0,52 Staré Sedlo 17 ode et
Orná 55301/III
- 0,75 - 0,75
u Sokolova
+ 0,75
Orná 55301/III
Staré Sedlo 57 dopo et
+ 0,75 + 0,75
u Sokolova
------------- ------------------ ---------+ 0,41
+ 0,41 + 0,41
- 0,37

ehled navrhovaného záboru p dy ze ZPF podle druhu pozemk (kultur) nále ejících do ZPF
Kultura zem

Vým ra k
odn tí ze
ZPF (ha)
celkem

lské p dy

Orná p da ( NOVÝ ZÁBOR lokality 56 a55)
Trvalý travní porost (TTP)
Ovocné sady
Zahrady
Ostatní pozemky ZPF dle §1 odst. 3 zákona o ochran ZPF
Chmelnice
Vinice
Pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
celkem

I.

Z toho t ída ochrany . podle
BPEJ (ha)
II.
III.
IV.
V.

0,41

0,41

0,41

0,41

ehled navrhovaného záboru p dy ze ZPF podle funk ního vyu ití lokalit:
Funk ní vyu ití
Plochy bydlení lokalita 55 a 56
Plochy dopravy lokalita 17
Plochy bydlení lokalita 57
Celkem plochy bydlení

Vým ra navrhov.
odn tí celkem
(ha)
+ 0,56
- 1,27
+ 0,75
+ 1,31

Z toho vým ra
navrhov.
odn tí ze ZPF
celkem (ha)
0,41
- 0,75
+ 0,75
+ 0,41
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I.

Z toho t ída ochrany . podle
BPEJ (ha)
II.
III.
IV.
V.
+0,41
-0,75
+0,75
+0,41

Ze zm n vyplývající zábor zem lského a lesního p dního fondu respektuje ÚSES a pouze
díl ím zp sobem upravuje lokální navr ený biokoridor.
Dot ené pozemky PUPFL:
Lesní pozemky nejsou zm nou dot eny.
Meliorované plochy:
Na plo e zm ny nejsou meliorované plochy.
Objekty zem lské prvovýroby:
Na území navrhované zm ny nejsou objekty zem

lské prvovýroby.

Stanovené dobývací prostory:
V eném území nejsou stanoveny dobývací prostory, nebo chrán ná lo isková území.
Ve výkresové ásti zm ny jsou vyzna eny hranice zastav ného území stanovené ke dni 1.12.2006.
U zm ny . 1.a. je navrhované ení vhodné z následujících d vod :
· V míst navrhované zm ny .1.a. se nachází III.t ída ochrany zem lského p dního fondu.
Navrhovaná plocha zm ny je ena v t íd ochrany, kterou je pro zástavbu mo né vyu ít.
Do III. t ídy ochrany zem lské p dy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických
regionech s pr
rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no
územním plánováním vyu ít pro event. výstavbu.
· V sou asné dob se v okolí ené plochy nachází zástavba.
·
ená zm na je ena z ásti v zastav ném území a z ásti ho roz uje.
· Jedná o území, kde je ást pozemk za azena do ostatních ploch.
U zm ny . 1.b. je navrhované ení zvoleno z následujících d vod :
V míst navrhované zm ny .1.b. dochází ke zm
funk ních ploch z p vodn navr ené plochy
pro dopravní infrastrukturu bez vlivu na nové zábory ZPF. Roz len ní p vodn zastavitelné plochy
pro DI na zastavitelné plochy s funk ním vyu itím shodným se sousedními plochami (Plochy bydlení
vesnického, ozna ené v grafické ásti této zm ny BV , plochy smí eného vyu ití vesnického typu,
ozna ené v grafické ásti této zm ny SV , plochy smí ené krajinné zóny - rekrea
sportovní,
ozna ené v grafické ásti této zm ny S.r , plochy zahrádká ských osad, ozna ené v grafické ásti
této zm ny RZ ), umo ní variabiln í vyu ití území.
vodní suma záboru ZPF lokality . 17 z orné p dy ve t íd ochrany III se nem ní, m ní se
pouze vyu ití z p vodní plochy pro dopravní infrastrukturu pro bydlení. Zábor nezem lské
dy se sní í toto zm nou o 0,52 ha.
Do III. t ídy ochrany zem lské p dy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických
regionech s pr
rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no
územním plánováním vyu ít pro event. výstavbu.
Záv r

Na základ rozboru zm ny je mo né konstatovat, e rozsah záboru zem lského
dního fondu je v rozsahu 0,41 ha ve III t . ochrany. V návrhu zm ny byly respektovány
zásady ochrany zem lského p dního fondu. Souhlas se záborem pro zm ny územního
plánu nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze zem lského p dního fondu.

strana 12 z 30

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
i projednání Návrhu ve spole ném jednání o zm

.1

ádné námitky nebyly uplatn ny

Ve stupni Návrh úprava p ed ízením o zm
.1 byla uplatn na námitka a proto bylo vydáno
Rozhodnutí o námitkách vyhodnocené po izovatelem ve spolupráci s ur eným zastupitelem v souladu s §
53 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích
edpis . Úplné zn ní námitky je k nahlédnutí v dokladové ásti Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo.
V zákonné lh byla podána tato námitka:
Námitka . 1
Ozna ení subjektu, který námitku podal:

editelství silnic a dálnic R, er anská 12, 140 00 Praha 4

Obsah námitky, v etn jejího od vodn ní:
Oprávn ný investor, jen vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvo ícím dálnice a silnice I.
ídy a jen zabezpe uje také jejich modernizaci, po aduje z vý tu ve ejn prosp ných staveb v textové
ásti návrhu Zm ny . 1, uvedeném na stran 2 v kapitole 3, vyjmout polo ku W-D.1. Úprava silnice
I/6, v etn souvisejících k ovatek, a to z d vodu, e stavba rychlostní silnice R6 v p edm tné lokalit ji
byla dokon ena.
Rozhodnutí o námitce:

Námitce se vyhovuje.

Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
Vzhledem ke skute nosti, e stavba rychlostní silnice R6 byla na území obce Staré Sedlo ji zrealizována,
je ádoucí, aby seznam ve ejn prosp ných staveb (dále také VPS ) v textové ásti návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Staré Sedlo odpovídal novým skute nostem a aktuálnímu stavu v území. Seznam VPS
bude tedy upraven s tím, e VPS zna ky W-D.1. bude z tohoto seznamu vyjmuta.
11. Vyhodnocení stanovisek a po adavk dot ených orgán a uplatn ných p ipomínek
A) z projednání ve stupni Návrhu ve spole ném jednání o zm
.1
Stanoviska a po adavky uplatn ná dot enými orgány
Ministerstvo zem lství Pozemkový ú ad Sokolov
Jednoty 654, 356 01 Sokolov
. j. 181655/2012-MZE-130730 ze dne 24. 10. 2012, vy izuje Milada Krupi ková
Stanovisko k oznámení Spole né jednání o návrhu Zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo
Ministerstvo zem lství, Pozemkový ú ad Sokolov, jako p íslu ný správní ú ad podle ustanovení § 20 odst. 1 písm.
d) zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech, ve zn ní pozd ích p edpis , vydává
stanovisko k oznámení Spole né jednání o návrhu Zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo .
K vý e uvedenému Vám sd lujeme, e ve keré restituce dle zákona . 229/1991 Sb., v platném zn ní, 243/1992 Sb.
a 212/2000 Sb. byly ukon eny.
Dále sd lujeme, e v p tím roce bude v tomto k. ú. zahájena jednoduchá pozemková úprava (JPÚ). Provedení JPÚ
nebude Zm nou . 1ÚP Staré Sedlo ovlivn na. K uvedené akci nemáme ádné p ipomínky ani námitky.
Ing. R ena Vrbová, editelka Pozemkového ú adu Sokolov
Ø Bez p ipomínek.
stský ú ad Sokolov Odbor dopravy
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
. j. OD/94864/2012/Me ze dne 29. 10. 2012, vy izuje Karel Merxbauer
Stanovisko
Odbor dopravy M stského ú adu Sokolov, p íslu ný podle § 40, odst. 4, písm. c) zákona . 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd ích p edpis na základ Va í ádosti pro pot eby územního ízení ve
ci Spole né jednání o návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo sd luje, e s tímto souhlasí.
Pro úplnost pouze dodává, e v p ípad zásahu do t lesa komunikace III/2099 v majetku Karlovarského kraje bude
nutný p edchozí souhlas správce komunikace Krajské správy a údr by silnic Karlovarského kraje, Policie R
Krajského editelství Karlovarského kraje a na eho silni ního ú adu.
Karel Merxbauer, silni ní hospodá ství
Ø Bez p ipomínek.
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Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského
Bo eny N mcové 1932, 356 01 Sokolov
. j. SBS/35633/2012/OBÚ-08 ze dne 30. 10. 2012, vy izuje Ing. Nerad
c: Spole né jednání o Návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského obdr el dne 9. 10. 2012 Va e oznámení o konání vý e
uvedeného jednání dne 7. 11. 2012. dle § 15 odst. 2 zák. . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití nerostného bohatství
(horní zákon), uplat ují Ministerstvo ivotního prost edí, Ministerstvo pr myslu a obchodu a obvodní bá ské ú ady
stanoviska k územním plán m a k regula ním plán m z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn plánovací dokumentace
povinni p i územn plánovací innosti vycházet z podklad o zji ných a p edpokládaných výhradních lo iskách
poskytovaných jim Ministerstvem ivotního prost edí eské republiky; p itom postupují podle zvlá tních p edpis
a jsou povinni navrhovat
ení, která jsou z hlediska ochrany a vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem
chrán ných obecných zájm nejvýhodn í.
Dle podklad , která má zdej í ú ad k dispozici, se ve správním území obce nenacházejí ádná lo iska nerost . Ke
zve ejn nému Návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo proto nemá Obvodní bá ský ú ad pro území kraje
Karlovarského ádné p ipomínky.
Mgr. Ing. Milo Matz, Ph.D.
Ø Bez p ipomínek.
Ministerstvo obrany Vojenská a ubytovací stavební správa Praha
Hradební 12/772, P. O. BOX. 45, 110 05 Praha 1
. j. MOCR 41049-1/62768-ÚP/2012-7103/44 ze dne 25. 10. 2012, vy izuje Ing. Kohout
c: Návrh zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sd luje, e obdr ela ádost o projednání návrhu zm ny . 1
územního plánu Staré Sedlo. Ministerstvo obrany, zastoupené Ing. Ale em Mecnerem, editelem Vojenské
ubytovací a stavební správy Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. . 219/2000 Sb., ve zn ní pozd ích
edpis , v souladu s Rozkazem ministra obrany . 39/2011 V stníku MO, ro ník 2001, ástka 16 souhlasí
s p edlo eným Návrhem zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo . Vzhledem k tomu, e VUSS Praha neshledala
rozpor mezi návrhem funk ního vyu ití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zaji ování obrany a bezpe nosti
státu, nemáme k ené ÚPD, p i dodr ení ustanovení § 175, zákona . 183/2006 Sb., p ipomínek.
Ing. Ale Mecner, editel
Ø Bez p ipomínek.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
. j. KHSKV 10991/2012/HOK/Nov ze dne 7. 11. 2012, vy izuje Ing. Novotná
Staré Sedlo, Zm na . 1 Územního plánu stanovisko k návrhu
Stanovisko orgánu ochrany ve ejného zdraví ve smyslu § 77 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona . 258/2000 Sb.,
o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd ích p edpis , ve spojení s § 4
odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích
edpis k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo (spole né jednání o návrhu Zm ny územního plánu).
Po izovatel: M stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování
Zpracovatel: Ing. arch. Miroslav Míka projekt. kancelá Markant, Palackého 303, 354 03 Mariánské Lázn (srpen
2012) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech souhlasí s návrhem Zm ny
. 1 Územního plánu Staré Sedlo, nebo p edlo ený návrh Zm ny není v rozporu s po adavky p edpis v oblasti
ochrany ve ejného zdraví a sou asn neuplat uje ádná stanoviska.
K zadání Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo jsme vydali kladné stanovisko dne 15. 11. 2012 pod . j. KHSKV
10847/2011/HOK/Nov
Ing. Edita Novotná, vedoucí odd lení hygieny obecné a komunální
Ø Bez p ipomínek.
Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV
kolní 5335, 403 01 Chomutov
. j. 86715/ENV12 1740/530/12 ze dne 9. 11. 2012, vy izuje Ing. Králík
c: Stanovisko k Návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV obdr elo dne 10. 10. 2012 od M stského ú adu
Sokolov oznámení (v souladu s § 50 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu)
o spole ném jednání o Návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo se ádostí o stanovisko. Zákonné zmocn ní
Ministerstva ivotního prost edí vyjad ovat se k ÚPD vyplývá z po adavk § 50 odst. 2 stavebního zákona
. 183/2006 Sb., z po adavk § 15 odst. 2 horního zákona . 44/1988, konkrétn z t ch jeho ástí, které se vztahují
k ochran a vyu ití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona . 62/1988 o geologických pracích. Oprávn nost
chto po adavk a povinnost orgán územního plánování a zpracovatel ÚPD ídit se jimi v p íslu né územn
plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona . 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona . 62/1988
o geologických pracích.
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K p edm tné ÚPD zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních lo isek nerostných surovin a horninového prost edí Ministerstvo ivotního prost edí,
odbor výkonu státní správy IV upozor uje na výskyt poddolovaných území: Staré Sedlo u Sokolova 1 . 338, Staré
Sedlo u Sokolova 2 . 5238 (viz. mapa Geofondu R Mapa poddolovaných území , list . 11-23), prognózního
zdroje: Staré Sedlo u Sokolova . 9362100 (viz. mapa Geofondu R Mapa lo iskové ochrany , list . 11-23).
Ing. Miroslav Libecajt, editel odboru výkonu státní správy IV
Ø Je respektováno platným Územním plánem, zm na . 1 tuto ást neupravuje.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
. j. 3593/ZZ/12 ze dne 29. 11. 2012, vy izuje Kronusová
Stanovisko k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství obdr el dne 9. 10. 2012 oznámení
o návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo a k tomuto sd luje následující stanovisko:
Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
íslu ným orgánem ochrany p írody je M stský ú ad Sokolov.
Ø Není p íslu ný.
Posuzování vliv na ivotní prost edí (Ing. Vin /221)
K návrhu nemáme p ipomínky. K zadání Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství
jako dot ený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ivotní prost edí a o zm
kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na ivotní prost edí), ve zn ní pozd ích p edpis vydal
stanovisko zn. 3729/ZZ/11 ze dne 07. 11. 2011 s tím, e nemá z hlediska posuzování vliv na ivotní prost edí
po adavky na vyhodnocení vliv Zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo na ivotní prost edí,
ani
na zpracování variantního
ení zm ny.¨
Ø Bez po adavku na vyhodnocení vliv na P, ani variantní ení.
Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.
Ø Bez p ipomínek.
Ochrana les. p d. fondu a stát. správa les. hospodá ství (Ing. Hrdinová/415)
Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní
pozd ích p edpis , uplat uje stanovisko k územn plánovací dokumentaci obecní ú ad obce s roz enou
sobností, v tomto p ípad M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.
Ø Není p íslu ný.
Ochrana zem lského p dního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko dle § 5 zákona NR . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu, ve zn ní pozd ích
edpis , k návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství (krajský ú ad) obdr el vyrozum ní
o projednání návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo.
Krajský ú ad, orgán ochrany zem lského p dního fondu p íslu ný dle ustanovení § 13 zákona NR . 334/1992
Sb., o ochran zem lského p dního fondu, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákon), posoudil dokumentaci
návrhu Územního plánu Staré Sedlo podle zákona a s ohledem na postup k zaji ní ochrany zem lského p dního
fondu p i zpracování a projednávání územn plánovací dokumentace vyplývající z vyhlá ky M P . 13/1994 Sb.,
kterou se upravují n které podrobnosti ochrany zem lského p dního fondu (dále jen vyhlá ka). Rovn bylo
ihlédnuto k metodickému pokynu M P R - odboru lesa a p dy ze dne 1. 10. 1996 .j. OOLP/1067/96
a metodickému doporu ení Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský p dní
fond v územním plánu z ervence 2011.
Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu zm ny, jejím projektantem je autorizovaný architekt
Ing. arch. Miroslav Míka, datum zpracování erven 2012, stanoviska krajského ú adu k návrhu zadání zm ny . 1
Územního plánu Staré Sedlo .j. 3729/ZZ/11 ze dne 7. 11. 2011. Dále stanoviska orgánu ochrany zem lského
dního fondu (dále jen ZPF) M stského ú adu Sokolov.
Krajský ú ad p íslu ný dle ustanovení § 17a zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích ZPF eným
v návrhu zm ny . 1 Územního plánu Stará Sedlo na základ posouzení p edlo ené dokumentace, s p ihlédnutím
ke stanovisku M stského ú adu Sokolova a po projednání s po izovatelem uplat uje z hlediska ochrany ZPF
následující stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona:

strana 15 z 30

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Plochy pro bydlení . 1.c., 1.d. a 1.e. v zastav ném území nejsou z hlediska zábor ZPF vyhodnoceny,
a proto nejsou p edm tem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
Plocha .1.a., navr ené funk ní vyu ití bydlení. Plocha bydlení iní 0,41 ha zem lské p dy za azené
do III. t ídy ochrany navazuje z ásti na zastav né území a komunikaci. Jedná se o zbytkovou plochu orné
dy, ve které je dle návrhu ponechán pruh orné p dy rozd lující plochu na 2 samostatné lokality.
Dle telefonického up esn ní po izovatelem je d vodem po adavek orgánu ochrany p írody na zachování
prostupnosti krajiny. Se za azením plochy .1.a. lze dle ustanovení § 4 zákona souhlasit za podmínky
rozd lení plochy na 2 samostatné lokality s ozna ením . 55, . 56, dále za podmínky dopln ní od vodn ní
ponechání plochy pruhu orné p dy do Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení
na ZPF a na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. V Záv ru na str. 7 nelze souhlasit s v tou
ená
zm na je ena v zastav ném území .
Do Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení na ZPF a na pozemky ur ené k pln ní
funkcí lesa bude dopln na nová lokalita . 57 (plocha .1.b.), navr ené funk ní vyu ití zm na z dopravy
ást lokality . 17 v platném územním plánu) na bydlení. Se za azením lokality . 57 (plochy .1.b.) lze
dle ustanovení § 4 zákona souhlasit za podmínky dopln ní Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného ení na ZPF a na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa.
Krajský ú ad po aduje doplnit do grafické ásti výkresu . E.3. Výkres zábor ZPF a pozemk PUPFL M 1 :
5000 za azení do t íd ochrany dle vyhlá ky . 48/2011 Sb., o stanovení t íd ochrany, k jednotlivým BPEJ,
dále zv it ísla p.p. . a zajistit tím jejich itelnost ve výkrese bez nutnosti zna ného procenta zv ení
ítka.
Po adavek na íslování lokalit vychází z pot eby, aby textová, tabulková a mapová ást územního plánu Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení na ZPF a na pozemky ur ené k pln ní funkcí
lesa vzájemn korespondovaly a umo ovaly jednozna nou orientaci v materiálu a to nejen pro pracovníky
státní správy.
Body 1 5 po aduje krajský ú ad zapracovat do návrhu dal ího stupn zm ny . 1 Územního plánu Staré
Sedlo.

Upozorn ní: V p ípad zm ny rozsahu záboru zem lské p dy (roz ení ploch na pozemcích ZPF) je nutné
dopracovat zem lskou p ílohu a znovu po ádat o stanovisko zdej í orgán ochrany ZPF.
Stanovisko dle §5 odst.2 zákona se vydávé podle ásti IV. zákona . 500/ 2004 Sb., správního ádu.
Ø Bod 1. konstatování.
Ø Bod 2.
Plocha .1.a. bude rozd lena na dv samostatné lokality. Bude dopln no od vodn ní
a opravena zmín ná v ta na str. 7.
Ø Bod 3. Vyhodnocení bude dopln no o lokalitu . 57.
Ø Bod 4. T ídy ochrany budou do výkresu . E.3. zapracovány a bude prov eno a p ípadn zapracováno
zv ení ísel p.p. . v tomté výkrese.
Ø Bod 5. Bude zaji no, aby íslování lokalit vzájemn korespondovalo.
Odpadové hospodá ství (Bc. R ková/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dal ích zákon v platném
zn ní uplat uje stanovisko k územním a regula ním plán m obecní ú ad s roz enou p sobností, v tomto p ípad
stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí.
Ø Není p íslu ný.
Vodní hospodá ství (Ing. Vale ková, DiS./229 )
íslu ným ú adem k vyjád ení je M Ú Sokolov, odbor ivotního prost edí.
Ø Není p íslu ný.
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru ivotního prost edí a zem lství
stský ú ad Sokolov odbor stavební a územního plánování
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
. j. SÚP/107839/2012/ t ze dne 5. 12. 2012, vy izuje Jana astná
c: oznámení spole ného jednání o návrhu zm ny . 1 územního plánu STARÉ SEDLO stanovisko
stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové pé e, p íslu ný
dle ustanovení §29 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných p edpis , obdr el dne
10. 10. 2012 oznámení spole ného jednání o návrhu zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo.
K oznámenému spole nému jednání o návrhu zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo nadále platí vydané
stanovisko orgánu státní památkové pé e M stského ú adu Sokolov pod . j. SÚP/182462/2011/ t ze dne
16. listopadu 2011.
Jana astná, referent odboru stavební a územního plánování
Ø Bez p ipomínek.
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Krajský ú ad Karlovarského kraje odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
. j. 3955/DS/12 - 2 ze dne 30. 11. 2012, vy izuje Mgr. Hornová
Stanovisko k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, obdr el dne 09. 10. 2012 ádost
o vydání stanoviska k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo, dle ustanovení §50 odst. 2 zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního ádu, ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen zákona . 183/2006
Sb.).
K zaslanému návrhu zadání nemá odbor dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Karlovarského kraje,
jako p íslu ný orgán z hlediska ení silnic II. a III. t ídy, dle ustanovení §40 odst. 3 písm. f) zákona . 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, p ipomínky.
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství
Ø Bez p ipomínek.

stský ú ad Sokolov odbor ivotního prost edí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
. j. 98200/2012/ZP/JIRY ze dne 5. 12. 2012, vy izuje Jind ka Rychnová
Vyjád ení k Návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
Dne 10.10.2012 obdr el M stský ú ad Sokolov, odbor ivotního prost edí ádost o vyjád ení k vý e
uvedenému návrhu. K návrhu zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo vydává odbor ivotního prost edí M stského ú adu
Sokolov následující vyjád ení:
Ochrana p írody a krajiny: (Bc. Linda Tomeszová 359 808 166)
Jako orgán ochrany p írody p íslu ný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody
a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis k uplat ování stanovisek k územním plán m z hlediska p enesené
sobnosti obecních ú ad , pov ených ú ad a obecního ú adu obce s roz enou p sobností se k návrhu zm ny
. 1 ÚP Staré Sedlo vyjad ujeme takto:
Navrhovaná zm na . 1.a. se dotýká vymezeného lokálního biokoridoru . 2. A koliv se jedná o áste
nefunk ní biokoridor, po adujeme jeho zachování z d vodu propojení ÚSES s nadregionálním biokoridorem K 40
nivní. Lokální biokoridor vytvá í jediný prostupný prvek v jinak souvislé zástavb a navazujících zastavitelných
plochách vymezených v územním plánu Loket. K dal ím navrhovaným zm nám nemáme p ipomínky.
Ø Lokální biokoridor bude zachován.
Ochrana zem lského p dního fondu: (Ing. Eva Brichtová 359 808 176)
íslu ným orgánem ochrany zem lského p dního fondu k uplatn ní stanoviska je Krajský ú ad
Karlovarského kraje.
Ø Není p íslu ný.
Státní správa les : (Ing. Eva T ísková 359 808 171)
Jako orgán státní správy les p íslu ný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd ích p edpis s návrhem uvedené zm ny souhlasíme. Návrh zm ny
respektuje PUPFL jako nezastav né území kulturní krajiny. Pouze zm na 1 a.a. a zm na 1.d. je situována
ve vzdálenosti men í ne 50 m od pozemk ur ených pln ní funkcí lesa a realizace zám
bude vy adovat
k územním i stavebním ízením souhlasné závazné stanovisko orgánu státní správy les .
Ø Bez p ipomínek (bude eno a v dal ím stupni dokumentace).
Vodní hospodá ství: (Ing. Jaroslava Fejlková 359 808 174)
Z hlediska ochrany vod k návrhu zm ny nejsou ádné námitky, pouze p ipomínáme, e v nových lokalitách
ur ených pro novou výstavbu by m lo být
eno i odkanalizování t chto lokalit a rovn zaji no zásobování
vodou.
Ø Bez p ipomínek.
Ing. Jitka krabalová, vedoucí odboru ivotního prost edí
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Ministerstvo pr myslu a obchodu
Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
. j. 40554/2012/31100 ze dne 30. 11. 2012, vy izuje Mgr. Havránek
c: Zadání zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství a ve smyslu
ustanovení §15 odst. 2 horního zákona neuplat ujeme podle ustanovení §47 odst. 2 stavebního zákona k vý e
uvedené územn plánovací dokumentaci p ipomínky.
Na území obce nejsou výhradní lo iska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerost . Lo isko nevyhrazeného nerostu
nebo prognózní zdroj vyhrazeného nerostu je ve smyslu ustanovení §7 horního zákona sou ástí pozemku.
S návrhem zadání zm ny . 1 územního plánu souhlasíme.
Ing. Zby ek Sochor, Ph.D., editel odboru hornictví a stavebnictví
Ø Bez p ipomínek.
Ministerstvo zdravotnictví eské republiky
ILZ
Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2
. j. MZDR 35808/2012-2/OZD- IL-L ze dne 6. 12. 2012, vy izuje Mgr. K es anová
c: Karlovy Vary stanovisko k návrhu zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo
Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2
eský inspektorát lázní a z ídel (dále jen IL), jako dot ený orgán podle §37
odst. 1 zákona . 164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích p írodních minerálních vod, p írodních
lé ebných lázních a láze ských místech a o zm
n kterých souvisejících zákon (láze ský zákon), ve zn ní
pozd ích p edpis , k návrhu zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo sd luje:
Zm na . 1 územního plánu Staré Sedlo vymezuje nové plochy s rozdílným zp sobem vyu ití, z nich plochy
bydlení vesnického v lokalitách díl ích zm n . 1.a. a . 1.e. se nacházejí v ochranném pásmu II. stupn II B
írodních lé ivých zdroj láze ského místa Karlovy Vary, dopl uje regulativy prostorového uspo ádání území a
nov upravuje plochy pro ve ejn prosp né stavby.
Navrhované zm ny nejsou v rozporu s podmínkami ochrany p írodních lé ivých zdroj láze ského místa Karlovy
Vary. IL tedy neuplat uje z hlediska ochrany k projednávanému návrhu zm ny územního plánu ádné p ipomínky.
Mgr. Lucie K es anová, vedoucí odd lení OZD/2
Ø Bez p ipomínek.
Krajský ú ad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
. j. 381/RR/13-2 ze dne 2. 4. 2013, vy izuje Mgr. Lenka Bure ová
Stanovisko krajského ú adu správního orgánu územního plánování k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Staré Sedlo, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 8. 3. 2013 Va i ádost o stanovisko
k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo (dále také jen zm na ÚP ), zpracovaného v 06/2012,
a stanoviska dot ených orgán a p ipomínku obdr ené po izovatelem. Po izovatel dne 3. 4. 2013 ádost doplnil
o dal í informace. Návrh zm ny ÚP zdej í ú ad obdr el dne 4. 4. 2013.
Zdej í ú ad neobdr el tato stanoviska dot ených orgán :
- Ministerstva dopravy;
- Státní energetické inspekce;
- Státního ú adu pro jadernou bezpe nost;
- Hasi ského záchranného sboru;
- Krajské veterinární správy;
- Krajského ú adu Karlovarského kraje, O P a Z úseku ochrany ovzdu í
stského ú adu Sokolov, úseku odpadového hospodá ství
stský ú ad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, (dále jen po izovatel ), po izuje zm nu ÚP
v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním adu (stavební
zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , (dále jen stavební zákon ).
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, zmocn ný ust. § 7 odst. 1 písm. g) a v souladu s ust.
§ 50 odst. 7 stavebního zákona, vydává v p enesené p sobnosti stanovisko krajského ú adu správního orgánu
územního plánování k návrhu zm ny ÚP a k vý e uvedeným podklad m.
1. Základní údaje
Návrh zm ny ÚP byl zpracován Ing. arch. Miroslavem Míkou, autorizovaným architektem, Mariánské Lázn ,
v 06/2012. Vzhledem k novele stavebního zákona platné od 1. 1. 2013 po izovatel vyhodnotil stav po izování ÚP
podle P echodové tabulky Ministerstva pro místní rozvoj a na základ toho bude pokra ovat postupem podle bodu
13. Zm na ÚP je po izována na základ schválení zám ru po ízení Zastupitelstvem obce Staré Sedlo (dále jen
ZO ) dne 13. 5. 2009. Zadání ÚP bylo schváleno ZO dne 8. 2. 20112. Spole né jednání o návrhu ÚP prob hlo
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dne 7. 11. 2012, zve ejn ní ji konaného spole ného projednání bylo oznámeno oznámením ve ejnou vyhlá kou ze
dne 14. 1. 2013 v souladu s novelizovaným zn ním stavebního zákona a provád cí vyhlá ky . 500/2006 Sb., ve
zn ní pozd ích p edpis , platných od 1. 1. 2013, a v souladu s bodem 13. metodické pom cky P echodové
tabulky Ministerstva pro místní rozvoj.
Zm na ÚP í 6 díl ích zm n 1a, b, c, d, e, f.
2. Posouzení souladu návrhu zm ny ÚP a p edlo ených podklad z hlediska koordinace vyu ívání území s ohledem
na ir í územní vztahy, a souladu s politikou územního rozvoje a s územn plánovací dokumentací vydanou krajem:
- zdej ím odborem nebyly zji ny rozpory.
Poznámky na záv r: (zdej í ú ad p íslu ný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd ích p edpis , a v souladu s ust. § 171 stavebního zákona)
- doporu ujeme do úvodní ásti: Návrh zm ny ÚP, doplnit za citovanou vyhlá ku . 500/2006 Sb., v tu:
, ve zn ní pozd ích p epis , i:
, v platném zn ní.
- je nutno opravit chybný citovaný odstavec:
§ 188 odst. 4 stavebního zákona , na správný:
§ 188
odst. 3 stavebního zákona
- po izovatel m l ji p ed zahájením projednání návrhu ÚP doplnit kapitolu B.1 Postup p i po ízení
územního plánu, na str. 28 ásti: Od vodn ní , ÚP. P ed zahájením ízení o ÚP je nezbytné,
aby po izovatel tuto ást dopracoval, a pak ji pr
a do vydání ÚP ZO dopl oval.
- doporu ujeme získat stanoviska dot ených orgán , které je dosud ke spole nému jednání neuplatnily.
Po izovatel bude p i dal ím postupu respektovat p echodná ustanovení zák. . 350/2012 Sb. a p echodná ustanovení
vyhl. . 458/2012 Sb.
S pozdravem Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ø Bez p ipomínek.
Ø Poznámky na záv r budou akceptovány a zapracovány s výjimkou posledního bodu, kdy se
o neuplatn ná stanoviska vý e uvedených dot ených orgán nebude z d vodu rozsahu zm ny ÚP znovu
ádat.
ipomínky uplatn né ostatními subjekty
editelství silnic a dálnic R
er anská 12, 140 00 Praha 4
. j. 20902- SD-12-11110 ze dne 30. 11. 2012, vy izuje Ing. Skokanová
c: Návrh Zm ny . 1 územního plánu Staré Sedlo
SD R, odd lení p edinvesti ní p ípravy, zasílá následující vyjád ení k návrhu Zm ny . 1 územního plánu (dále
jen ÚP) Staré Sedlo jako podklad pro stanovisko Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování
dot eným orgánem podle §4 zákona . 183/2006 Sb., (Stavební zákon).
SD R je státní p ísp vková organizace z ízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu
k nemovitostem tvo ícím dálnice a silnice I. t ídy, zabezpe uje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. t ídy,
spolupracuje s p íslu nými orgány státní správy v etn orgán samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává
vyjád ení.
ádná z ploch zm n vymezených v návrhu Zm ny . 1 ÚP nezasahuje do ochranného pásma (OP) rychlostní silnice
R6. K návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo nemáme p ipomínky.
Ing. Michal Vojtí ek, vedoucí odboru p ípravy staveb
Ø Bez p ipomínek.
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B) z projednání ve stupni Návrh

úprava p ed ízením o zm

.1

R Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plze ský a Karlovarský kraj
Rejskova 3, 326 00 Plze 26
. j. 437/15/32.103/Bá ze dne 17.06.2015
c:Ve ejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré
Sedlo
R-Státní energetická inspekce bere na v domí ve ejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo, které se koná dne 22.07.2015 na Obecním ú adu Staré Sedlo, o
které jste nás informovali Ve ejnou vyhlá kou ze dne 12.06.2015 . j. 48604/2015/OSÚP/LUSD.
Ing. Jitka Krausová, editelka územního inspektorátu
Ø Bez p ipomínek.
stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování památková pé e
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
. j. 53251/2015/OSÚP/JAST ze dne 22.06.2015
c: oznámení ve ejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního
plánu STARÉ SEDLO stanovisko
stský ú ad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové pé e,
íslu ný dle ustanovení § 29 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných
edpis , obdr el dne 12. ervna 2015 oznámení termínu ve ejného projednání o upraveném a
posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního plánu STARÉ SEDLO.
K návrhu Zm ny . 1 Územního plánu STARÉ SEDLO není ze strany dot eného orgánu státní
památkové pé e z hlediska zájm státní památkové pé e námitek. Navr ená zm na . 1 Územního plánu
Staré Sedlo se nedotýká zájm státní památkové pé e.
Toto stanovisko vydává orgán státní památkové pé e v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona . 20/1987
Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd ji platných zm n.
Jana astná, referent odboru stavební a územního plánování
Ø Bez p ipomínek.
stský ú ad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
. j. 57249/2015/OD/Me ze dne 07.07.2015
Stanovisko
Odbor dopravy M stského ú adu Sokolov, p íslu ný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona . 13/1997 SB., o
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd ích p edpis , na základ Va í ádosti pro pot eby ízení ve
ci Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo sd luje, e nemá námitek a s tímto souhlasí.
Karel Merxbauer, silni ní hospodá ství
Ø Nemá námitek.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy
Vary-Dvory
. j. 706/RR/15 ze dne 10.07.2015
Stanovisko krajského ú adu - nad ízeného správního orgánu územního plánování
k ve ejnému projednání upraveného návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo, ORP
Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 12.6.2015 oznámení o
zahájení ízení o upraveném návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo (dále jen zm na ÚP ),a o
konání ve ejného projednání dne 22.7.2015.M stský ú ad Sokolov, Odbor stavební a územního
plánování, odd lení územního plánování (dále jen po izovatel ), po izuje zm nu ÚP v souladu s ust. § 6
odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve
zn ní pozd ích p edpis , (dále jen stavební zákon ).
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, p íslu ný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis , a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního
zákona, vydává v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, stanovisko krajského ú adu - nad ízeného
správního orgánu územního plánování k ástem zm ným v upraveném návrhu zm ny ÚP od
spole ného jednání.
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1.Základní údaje:
Návrh zm ny ÚP byl zpracován v 06/2012 projektantem Ing. arch. Miroslavem Míkou, aut. arch.,
Mariánské Lázn , obchodní název projek ní kancelá e je MARKANT. Zám r na po ízení zm ny ÚP byl
schválen Zastupitelstvem obce Staré Sedlo (dále jen ZOSS ) dne 13.5.2009. Zadání zm ny ÚP bylo
ZOSS schváleno dne 8.2.2012. Spole né jednání o návrhu zm ny ÚP prob hlo dne 7.11.2012. Na základ
výsledk spole ného jednání byla zpracována dne 28.4.2015 úprava návrhu ÚP (1. úprava), která bude
ve ejn projednána 22.7.2015.
2. Posouzení souladu ástí zm ných od spole ného jednání v upraveném návrhu zm ny ÚP
z hlediska koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy, souladu s Aktualizací . 1
Politiky územního rozvoje R (dále jen akt. PÚR ), a s územn plánovací dokumentací vydanou
krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (zkrácen ZÚR KK ):
Na základ posouzení nemáme k úprav návrhu ÚP z vý e uvedených hledisek p ipomínek.
Informujeme Vás, e bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje (dále jen akt. ZÚR KK ). Dokumentace je v sou asné dob k nahlédnutí na
webových stránkách Karlovarského kraje
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx
Projednání akt. ZÚR KK je pot eba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude ú innosti p ed vydáním
ÚP, bude pot eba zm nu ÚP, i ÚP, uvést do souladu s ní.
3. P ipomínky na záv r: (zdej í ú ad je uplat uje na základ ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona . 500/2004
Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis , a v souladu s ust. § 171 stavebního zákona - ustanovení o
státním dozoru ve v cech územního plánování)
- v úvodu návrhu zm ny ÚP je pot eba za citovaný zákon . 183/2006 Sb., doplnit dov tek:
(stavební
zákon), v platném zn ní
.
- v úvodním odstavci na konci je uveden i odkaz na ust. § 188 odst. 3 stavebního zákona. Ten se týká
dokumentací, které byly schválené do 31.12.2006., co není tento p ípad, a proto je pot eba jej vypustit.
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ø
ipomínky budou akceptovány a do územn plánovací dokumentace zapracovány.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, Závodní 353/88, 360
06 Karlovy Vary-Dvory
. j. 1836/ZZ/15 ze dne 21.7.2015
STARÉ SEDLO upravený a posouzený návrh Zm ny . 1 územního plánu - stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor
ivotního prost edí a zem lství obdr el
dne 12.6.2015 Oznámení o projednání upraveného a posouzeného návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Staré Sedlo a k tomuto vydává následující stanovisko:
Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez p ipomínek.
Posuzování vliv na ivotní prost edí (Ing. Skálová/221)
K zadání Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo bylo Krajským ú adem Karlovarského kraje, odborem
ivotního prost edí a zem lství jako dot eným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na ivotní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování
vliv na ivotní prost edí), ve zn ní pozd ích p edpis vydáno stanovisko zn. 3729/ZZ/11
dne 7. 11. 2011, s tím, e na základ posouzení obsahu návrhu zadání nemá z hlediska posuzování vliv
na ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení vliv Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo na ivotní
prost edí, ani na zpracování variantního ení zm ny.
K upravenému a projednanému návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo nemáme p ipomínky.
Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.
Ochrana les. p d. fondu a stát. správa les. hospodá ství (Ing. Poláková/415)
Z p edlo eného návrhu Návrh zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo nevyplývají ádná dot ení
pozemk
ur ených k pln ní funkcí lesa (dále jen
PUPFL ) ve smyslu ustanovení
§ 48a odst. 2 písm. a) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm
a dopln ní n kterých zákon (lesní
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zákon), ve zn ní pozd ích p edpis
PUPFL). Bez p ipomínek.

(dokumentace neumis uje rekrea ní ani sportovní stavby na

Ochrana zem lského p dního fondu (Výborný/204)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství (dále jen krajský ú ad )
obdr el oznámení M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování, o termínu a míst
konání ve ejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
(dále jen Zm na . 1 ÚP Staré Sedlo ) a výzvu pro uplatn ní stanoviska k ástem ení, které byly od
spole ného jednání zm ny.
Krajský ú ad, jako dot ený orgán na úseku ochrany zem lského p dního fondu (dále jen ZPF ),
posoudil zve ejn nou dokumentaci upraveného a posouzeného návrh Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo (úprava
pro ve ejné projednání, datum 04/2015, zpracovatel Ing. arch. Miroslav Míka).
V souladu s ust. § 17a písm. a) zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu, ve zn ní
pozd ích p edpis (dále jen zákon o ochran ZPF ), uplat uje krajský ú ad k ástem ení upraveného
a posouzeného návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo (úprava pro ve ejné projednání, datum 04/2015,
zpracovatel Ing. arch. Miroslav Míka), které byly od spole ného jednání zm ny, podle § 5 odst. 2
zákona o ochran ZPF následující
s t a n o v i s k o:
K návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo (datum 06/2012, zpracovatel Ing. arch. Miroslav Míka) bylo
krajským ú adem, jako p íslu ným orgánem ochrany ZPF, uplatn no dne 29. 11. 2012 pod zn.
3593/ZZ/12 stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF. V tomto stanovisku krajský ú ad souhlasil
se za azením plochy . 1.a za podmínky, e uvedená plocha bude rozd lena na dv samostatné lokality
ZPF s ozna ení . 55 a . 56 a dále za dopln ní od vodn ní ponechání plochy pruhu orné p dy do
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na ZPF a na pozemky ur ené k pln ní
funkcí lesa (dále jen zem lské p íloha ). Krajský ú ad dále nesouhlasil s v tou uvedenou v Záv ru ve
zn ní
ená zm na je
ena v zastav ném území . V uvedeném stanovisku dále krajský ú ad
po adoval doplnit do zem lské p ílohy novou lokalitu ZPF . 57 (plochu . 1.b) s navr eným funk ním
vyu itím bydlení (zm na funk ního vyu ití z ploch dopravních, jak je uvedeno v platné územn plánovací
dokumentaci). Krajský ú ad také po adoval do grafické ásti výkresu . E.3. Výkres zábor ZPF a
pozemk PUPFL M 1 : 5000 za azení do t íd ochrany dle vyhlá ky . 48/2011 Sb., o stanovení t íd
ochrany, k jednotlivým BPEJ a zv it ísla p. p. . a tím tak zajistit jejich itelnost.
Nyní je krajskému ú adu p edlo ena úprava návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo p ed ve ejným
projednáním (datum 04/2015, zpracovatel Ing. arch. Miroslav Míka).
V této úprav návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo byla plocha . 1.a rozd lena na dv samostatné plochy
odd lené pruhem orné p dy. Vzniklé lokality byly v zem lské p íloze uvedeného návrhu ozna eny jako
plochy ZPF . 55 a 56. Tyto plochy jsou od sebe odd leny pásmem orné p dy slou ící pro prostupnost
systému ÚSES
navr eného lokálního biokoridoru. Informace o tom, e zm na . 1.a je
ena
v zastav ném území obce byla nahrazena informací ve zn ní
ená zm na je
ena z ásti
v zastav ném území a z ásti ho roz uje . S t mito úpravami krajský ú ad souhlasí.
Dále byla do návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo dopln na a ádn od vodn na nová lokalita ZPF . 57
(plocha bydlení). Tato plocha vznikla zm nou funk ního vyu ití stávající plochy dopravní infrastruktury
na plochy s funk ním vyu itím shodným se sousedními plochami, tedy plochami BV plochy bydlení
vesnického, SV plochy smí eného vyu ití vesnického typu, S.r plochy smí ené krajinné zóny
rekrea
sportovní a RZ
plochy zahrádká ských osad). V této plo e byl p evzat zábor 0,75 ha
zem lské p dy za azené do III. t ídy ochrany z p vodn vymezené dopravní plochy. Vzhledem ke
skute nosti, e uvedená lokalita byla v návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré sedlo ádn od vodn na, nemá
krajský ú ad ke zm
funk ního vyu ití a p evodu záboru zem lské p dy v této plo e ádné
ipomínky.
V grafické ásti ve výkrese . E.3 Výkres záboru ZPF a pozemk PUPFL bylo dopln no za azení do
jednotlivých
t íd
ochrany
dle
kódu
BPEJ
a
katastrální
ísla
byla
zv ena
do p ijateln itelné podoby.
Oproti p vodnímu návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo bylo v textové ásti dopracováno dopln ní systému
regulativ , zejména v oblasti prostorové regulace ploch s rozdílným zp sobem vyu ití formou zp esn ní a
povysv tlení. K p edlo ené úprav nemá krajský ú ad p ipomínky.
Vzhledem ke skute nosti, e byly spln ny ve keré po adavky krajského ú adu vznesené v rámci
projednání uvedeného návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo a ostatní ásti návrhu nebyly z hlediska ochrany
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ZPF m ny, nemá krajský ú ad k p edlo enému návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo (úprava pro ve ejné
projednání, datum 04/2015, zpracovatel Ing. arch. Miroslav Míka) ádné dal í p ipomínky.
Upozorn ní:
V p ípad zm ny rozsahu záboru zem lské p dy (roz ení ploch na pozemcích ZPF) je nutné
dopracovat zem lskou p ílohu a znovu po ádat krajský ú ad o dopln ní i zm nu stanoviska.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF se vydává podle ásti IV. zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu, ve zn ní pozd ích p edpis .
Odpadové hospodá ství (Ing. Zechner/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dal ích zákon v
platném zn ní, uplat uje stanovisko k územním a regula ním plán m obecní ú ad s roz enou
sobností, v tomto p ípad M stský ú ad Sokolov, odbor ivotní prost edí.
Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.
Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
íslu ným vodoprávním ú adem k vyjád ení je M Ú Sokolov, odbor ivotní prost edí dle ust. § 106 odst.
2 zákona . 254/2001 Sb., zákon o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní
pozd ích p edpis .
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru ivotního prost edí a zem lství
Ø Bez p ipomínek.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, Závodní 353/88, 360
06 Karlovy Vary-Dvory
. j. 1775/DS/15 ze dne 23.7.2015
Stanovisko k ve ejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního
plánu Staré Sedlo
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, obdr el dne 12.6.2015 ádost
o stanovisko k ve ejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Staré Sedlo ve smyslu ustanovení § 52 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu,
ve zn ní pozd ích p edpis .
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, jako p íslu ný orgán ve
cech silnic II. a III. t ídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd ích p edpis , nemá k návrhu o upraveném a posouzeném
návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo p ipomínky.
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství
Ø Bez p ipomínek.
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Závodu míru 725/16,
Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
. j. SPU 383049/2015 ze dne 23.7.2015
Ve ejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary (dále jen pobo ka ), jako v cn a
místn p íslu ný správní ú ad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona . 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém ú adu a o zm
n kterých souvisejících zákon , a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech a o zm
zákona . 229/1991 Sb., o úprav
vlastnických vztah k p
a jinému zem lskému majetku, ve zn ní pozd ích p edpis , sd luje
následující:
V katastrálním území Staré Sedlo bylo zahájeno ízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ).
V sou asné dob je stanoven p edb ný obvod eného území a probíhá úprava zadávacích podmínek na
výb r zhotovitele návrhu KoPÚ.
K ve ejnému projednání o upraveném a posouzeném návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
nemáme ádné námitky ani p ipomínky.
Ing. Josef Rau, vedoucí Pobo ky Karlovy Vary
Ø Bez p ipomínek.
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Ministerstvo zdravotnictví eské republiky, eský inspektorát lázní a z ídel, Palackého nám stí 4,
128 01 Praha 2
. j. MZDR 31488/2015-2/OZD- IL-L ze dne 23.7.2015
Karlovy Vary stanovisko k návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo upravenému pro
ve ejné projednání
Ministerstvo zdravotnictví
eský inspektorát lázní a z ídel (dále jen inspektorát ), jako dot ený orgán
podle § 37 odst. 1 zákona . 164/2001 Sb., o p írodních lé ivých zdrojích, zdrojích p írodních
minerálních vod, p írodních lé ebných lázních a láze ských místech a o zm
n kterých souvisejících
zákon (láze ský zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , k návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
(dále jen zm na ÚP ) upravenému pro ve ejné projednání sd luje:
K návrhu zm ny ÚP pro spole né jednání vydal inspektorát souhlasné stanovisko . j. MZDR
35808/2012-2/OZD- IL-L ze dne 6. prosince 2012. Od spole ného jednání nedo lo v návrhu zm ny ÚP
v lokalitách díl ích zm n . 1.a. a . 1.e., které se nacházejí v ochranném pásmu II. stupn II B p írodních
lé ivých zdroj láze ského místa Karlovy Vary, k ádným zm nám ení. Inspektorát tedy neuplat uje
k projednávanému návrhu zm ny ÚP ádné p ipomínky.
MUDr. Martina Novotná, editelka odboru zdravotního dohledu
Ø Bez p ipomínek.
Ministerstvo pr myslu a obchodu, Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
. j. MPO 27973/2015
c: Návrh zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo ve ejné projednání
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství a ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplat ujeme podle ustanovení § 52 stavebního zákona
k vý e uvedené územn plánovací dokumentaci p ipomínky.
Na území obce nejsou výhradní lo iska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerost . Lo isko
nevyhrazeného nerostu Staré Sedlo u Sokolova je ve smyslu § 7 horního zákona sou ástí pozemku.
S projednaným návrhem zm ny územního plánu . 1 souhlasíme.
Ing. Zby ek Sochor, editel odboru hornictví
Ø Bez p ipomínek.
VYHODNOCENÍ STANOVISEKK NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITCE UPLATN NÉ P I
VE EJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZM NY . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO
R - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plze ský a Karlovarský kraj, Rejskova
3, 326 00 Plze 26
. j. 585/15/032.101/Bá ze dne 12.08.2015
c: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
i ve ejném projednání
S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo Státní energetická
inspekce jako dot ený orgán p íslu ný podle § 94 odst. 3 zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm
n kterých zákon (energetický
zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , souhlasí z hlediska jí sledovaných zájm , chrán ných zákonem .
406/2000 Sb., o hospoda ení energií, ve zn ní pozd ích p edpis .
Ing. Jitka Krausová, editelka územního inspektorátu
Ø Bez p ipomínek.
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Závodu míru 725/16,
Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
. j. SPU 428449/2015 ze dne 19.08.2015
Vyjád ení k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo
Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Karlovy Vary (dále jen pobo ka ), jako v cn a
íslu ný správní ú ad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona . 350/2012 Sb., o Státním pozemkovém ú adu
a o zm
n kterých souvisejících zákon , a podle § 19 písm. c) zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových ú adech a o zm
zákona . 229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah
kp
a jinému zem lskému majetku, ve zn ní pozd ích p edpis , sd luje následující:
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V katastrálním území Staré Sedlo bylo zahájeno ízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ).
V sou asné dob je stanoven p edb ný obvod eného území a probíhá p íprava zadávacích podmínek
na výb r zhotovitele návrhu KoPÚ. K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Staré Sedlo nemáme ádné námitky ani p ipomínky.
Ing. Josef Rau, vedoucí Pobo ky Karlovy Vary
Ø Bez p ipomínek.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21
Karlovy Vary
. j. KHSKV 11680/2015/HOK/Nov ze dne 20.08.2015
Staré Sedlo, Návrh Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
závazné stanovisko k návrhu
rozhodnutí o námitkách uplatn ných p i ve ejném projednání
Na základ ádosti M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929,
Sokolov, doru ené dne 6.8.2015, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem
v Karlových Varech jako dot ený orgán ve smyslu § 77 zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného
zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd ích p edpis , ve spojení s § 4 odst. 2
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích
edpis , p edlo ený návrh rozhodnutí o námitkách k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo.
Po zhodnocení souladu p edlo eného návrhu s po adavky p edpis v oblasti ochrany ve ejného zdraví
vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto závazné
stanovisko:
S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo se
souhlasí.
Od vodn ní: Dne 6.8.2015 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem
v Karlových Varech doru ena ádost M stského ú adu Sokolov, odbor stavební a územního plánování,
Rokycanova 1929, Sokolov k uplatn ní závazného stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu
Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo po ve ejném projednání.
V rámci ve ejného projednání byla podána jedna námitka, týkající se rychlostní silnice R6, která byla na
území obce Staré Sedlo ji zrealizována, tudí bude ze seznamu ve ejn prosp ných staveb vyjmuta.
Podanou p ipomínkou nejsou dot eny zájmy ochrany ve ejného zdraví.
Za tohoto stavu v ci bylo proto ádosti vyhov no a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.
Ing. Edita Novotná, vedoucí odd lení hygieny obecné a komunální Sokolov
Ø Bez p ipomínek.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy
Vary-Dvory
. j. 991/RR/15 ze dne 19.08.2015
Stanovisko krajského ú adu
nad ízeného správního orgánu územního plánování k návrhu
rozhodnutí o námitkách k ve ejnému projednání upraveného návrhu Zm ny . 1 Územního plánu
Staré Sedlo, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdr el dne 5.8.2015 ádost o vydání
stanoviska k: Návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré
Sedlo, v etn jejich od vodn ní , zpracovaného M stským ú adem Sokolov, odborem stavebním a
územního plánování, odd lením územního plánování (dále jen po izovatel ), které po izovatel obdr el
i ve ejném projednání. P ipomínky k ve ejnému projednání upraveného návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré
Sedlo (dále jen zm na ÚP ) dle sd lení ze dne 17.8.2015 po izovatel ádné neobdr el.
Po izovatel po izuje zm nu ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 SB., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis (dále jen stavební zákon ).
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, p íslu ný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis , a dle ust. § 7 odst. 1 písm. g) stavebního
zákona, vydává v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, stanovisko krajského ú adu
nad ízeného správního orgánu územního plánování k návrhu rozhodnutí o námitkách k upravenému
návrhu Zm ny ÚP.
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1. Základní údaje
Návrh Zm ny byl zpracován v 06/2012 projektantem Ing. arch. Miroslavem Míkou, aut. arch., Mariánské
Lázn , obchodní název projek ní kancelá e je MARKANT. Zám r na po ízení zm ny ÚP byl schválen
Zastupitelstvem obce Staré Sedlo (dále jen ZOSS ) dne 13.5.2009. Zadání zm ny ÚP bylo ZOSS
schváleno dne 8.2.2012. Spole né jednání o návrhu zm ny ÚP prob hlo 7.11.2012. Na základ výsledk
spole ného jednání byla zpracována dne 28.4.2015 úprava návrhu zm ny ÚP (1. úprava), která byla
ve ejn projednána dne 22.7.2015
2. Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách k upravenému návrhu zm ny ÚP z hlediska
koordinace vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje R,
ve zn ní Aktualizace . 1, a s územn plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního
rozvoje Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK ):
Na základ p edlo eného podkladu zdej í ú ad sd luje, e k n mu nemá p ipomínky.
Zm nu ÚP je v ak pot eba p ed vydáním ÚP upravit dle Politiky územního rozvoje R, ve zn ní
Aktualizace . 1, nap . citaci názvu, apod.
Konstatujeme, e Vládou R byla schválena Aktualizace . 1 Politiky územního rozvoje R (dále jen
PÚR ), po izovaná Ministerstvem pro místní rozvoj R, která je závazná od 17.4.2015 (viz metodické
sd lení MMR: 17.4.2015 (viz metodické sd lení MMR:http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6439d-a30b-d06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf). PÚR R, ve zn ní Aktualizace . 1,
je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
R (odkaz:
http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493-892e9fed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf).
Zárove Vás informujeme, e bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje (dále jen akt. ZÚR KK). Dokumentace je v sou asné dob k nahlédnutí na
webových stránkách Karlovarského kraje
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx
Projednání akt. ZÚR KK je pot eba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude ú innosti p ed vydáním
zm ny ÚP, bude pot eba zm nu ÚP, a ÚP, uvést do souladu s ní.
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ø Bez p ipomínek.
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského, Bo eny N mcové 1932, 356 01 Sokolov
. j. SB/24601/2015/OBÚ-08 ze dne 25.08.2015
Vyjád ení k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ných p i ve ejném projednání návrhu Zm ny
. 1 Územního plánu Staré Sedlo
Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského obdr el dne 5. 8. 2015 Va i ádost o na e
stanovisko ve vý e uvedené v ci. Dle § 15 odst. 2 zák. . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití nerostného
bohatství (horní zákon), uplat ují Ministerstvo ivotního prost edí, Ministerstvo pr myslu a obchodu a
obvodní bá ské ú ady stanoviska k územním plán m a k regula ním plán m z hlediska ochrany a vyu ití
nerostného bohatství.
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územn plánovací
dokumentace povinni p i územn plánovací innosti vycházet z podklad o zji ných a p edpokládaných
výhradních lo iskách poskytovaných jim Ministerstvem ivotního prost edí eské republiky; p itom
postupují podle zvlá tních p edpis a jsou povinni navrhovat
ení, která jsou z hlediska ochrany a
vyu ití nerostného bohatství a dal ích zákonem chrán ných obecných zájm nejvýhodn í.
Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Karlovarského
k zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ných p i ve ejném projednání návrhu Zm ny . 1
Územního plánu Staré Sedlo ádné p ipomínky.
JUDr. Ing. Milo Matz, Ph.D., p edseda ú adu
Ø Bez p ipomínek.
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Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, Závodní 353/88, 360
06 Karlovy Vary-Dvory
. j. 2366/ZZ/15 ze dne 26.08.2015
STARÉ SEDLO námitky k návrhu Zm ny . 1 územního plánu stanovisko
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor
ivotního prost edí a zem lství obdr el
dne 5.8.2015 ádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Zm ny . 1
Územního plánu a k tomuto vydává následující stanovisko:
Ochrana p írody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Bez p ipomínek.
Posuzování vliv na ivotní prost edí (Ing. Tomsová/221)
K zadání Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo bylo Krajským ú adem Karlovarského kraje, odborem
ivotního prost edí a zem lství jako dot eným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vliv na ivotní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování
vliv na ivotní prost edí), ve zn ní pozd ích p edpis vydáno stanovisko zn. 3729/ZZ/11
dne 7. 11. 2011 s tím, e na základ posouzení obsahu návrhu zadání nemá z hlediska posuzování vliv
na ivotní prost edí po adavky na vyhodnocení vliv Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo na ivotní
prost edí, ani na zpracování variantního ení zm ny.
Na základ ve ejného projednání do lo ke zm nám v návrhu Územního plánu Staré Sedlo. Jedná se
o zm nu v textové ásti, kde bude vyjmuta polo ka z vý tu ve ejn prosp ných staveb W-D.1. Úprava
silnice I/6, v etn souvisejících k ovatek, a to z d vodu, e stavba rychlostní silnice R6 v p edm tné
lokalit ji byla dokon ena.
Takový návrh do územního plánu nestanoví rámec pro budoucí povolení zám ru uvedeného v p íloze . 1
zákona o posuzování vliv na ivotní prost edí.
K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo
nemáme p ipomínky.
Zákon . 59/2006 Sb., o prevenci záva ných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez p ipomínek.
Ochrana les. p d. fondu a stát. správa les. hospodá ství (Ing. Poláková/415)
Bez p ipomínek. Nadále platí stanovisko vydané Krajským ú adem Karlovarského kraje, odborem
ivotního prost edí a zem lství jako orgánem státní správy les : .j. 1836/ZZ/15 ze dne 21.07.2015.
Ochrana zem lského p dního fondu (Výborný/204)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství (dále jen krajský ú ad ),
obdr el
ádost M stského ú adu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování,
k uplatn ní stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu Zm ny . 1 Územního
plánu Staré Sedlo (dále jen Zm na . 1 ÚP Staré Sedlo ) v rámci ve ejného projednání uvedeného
návrhu. K ádosti byl dolo en návrh rozhodnutí o námitkách zpracovaný po izovatelem Zm ny . 1 ÚP
Staré Sedlo.
Krajský ú ad, jako dot ený orgán na úseku ochrany zem lského p dního fondu (dále jen ZPF ),
edlo ený návrh rozhodnutí o námitkách posoudil. Vycházel p itom zejména z od vodn ní námitek a
dále také z ve keré dokumentace návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo, z aktuální katastrální situace a ze
stanoviska krajského ú adu uplatn ného k návrhu. Zm ny .1 ÚP Staré Sedlo ze dne 29. 11. 2012 pod zn.
3593/ZZ/12, dopln ného stanoviskem k upravenému návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo pro ve ejné
projednání ze dne 21. 7. 2015 pod zn. 1836/ZZ/15.
V souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona . 334/1992 Sb., o ochran ZPF, uplat uje krajský ú ad
podle § 5 odst. 2 tohoto zákona následující stanovisko k námitkám uplatn ným k návrhu Zm ny . 1 ÚP
Staré Sedlo v rámci ve ejného projednání návrhu.
Námitky:
V rámci ve ejného projednání upraveného návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo byla v zákonné lh
uplatn na jedna námitka.
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1) editelství silnic a dálnic R, er anská 12, 140 00 Praha 4
Obsah námitky:
Po adavek na vyjmutí polo ky W-D.1. - Úprava silnice I/6, v etn souvisejících k ovatek, z uvedeného
návrhu Zm ny . 1 ÚP Staré Sedlo z vý tu ve ejn prosp ných staveb v textové ásti návrhu a to
z d vodu, e stavba rychlostní silnice R6 v p edm tné lokalit byla ji dokon ena.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skute nosti, e uvedená námitka se netýká zábor zem lského p dního fondu, není
edm tem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
Upozorn ní:
V p ípad zm ny rozsahu záboru zem lské p dy (roz ení ploch na pozemcích ZPF) je nutné
dopracovat Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navr eného
ení na ZPF a znovu po ádat krajský
ad o dopln ní i zm nu stanoviska.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochran ZPF se vydává podle ásti IV. zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu.
Odpadové hospodá ství (Ing. Zechner/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm
n kterých dal ích zákon v
platném zn ní, uplat uje stanovisko k územním a regula ním plán m obecní ú ad s roz enou
sobností, v tomto p ípad M stský ú ad Sokolov, odbor ivotní prost edí.
Ochrana ovzdu í (Mgr. Zemanová/297)
Bez p ipomínek.
Vodní hospodá ství (Ing. Mina íková/229)
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, není z hlediska svých
kompetencí na úseku vodního hospodá ství daných ust. § 107 odst. 1 a 2 zákona . 254/2001 Sb.,
o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , dot eným orgánem
v p edm tné zále itosti. Vodoprávním ú adem p íslu ným k vyjád ení je v souladu s ust. § 106 odst. 2
vodního zákona M stský ú ad Sokolov, odbor ivotní prost edí.
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru ivotního prost edí a zem lství
Ø Bez p ipomínek.
stský ú ad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
72170/2015/OD/Me ze dne 28.08.2015
Stanovisko
Odbor dopravy M stského ú adu Sokolov, p íslu ný podle § 40, odst. 4, písm. d) zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd ích p edpis na základ Va í ádosti pro pot eby ízení
k uvedenému návrhu rozhodnutí o námitkách uplatn ných k Návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Staré
Sedlo sd luje, e nemá p ipomínek a s tímto p edlo eným návrhem souhlasí.
Karel Merxbauer, silni ní hospodá ství
Ø Bez p ipomínek.
Ministerstvo pr myslu a obchodu, Na Franti ku 32, 110 15 Praha 1
. j. MPO 38888/2015 ze dne 01.09.2015
c: Návrh rozhodnutí o námitkách ke zm
. 1 Územního plán Staré Sedlo
Z hlediska p sobnosti Ministerstva pr myslu a obchodu ve v ci vyu ívání nerostného bohatství a ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplat ujeme podle ustanovení § 53 stavebního zákona
k vý e uvedené územn plánovací dokumentaci p ipomínky.
Na území obce nejsou výhradní lo iska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerost . Lo isko
nevyhrazeného nerostu Staré Sedlo u Sokolov je ve smyslu § 7 horního zákona sou ástí pozemku.
S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatn ných ke zm
územního plánu . 1 souhlasíme.
Ing. Zby ek Sochor, Ph.D., editel odboru hornictví
Ø Bez p ipomínek.
12. Sou ástí od vodn ní zm ny . 1 Územního plánu Staré Sedlo je výkres v grafické ásti:
E.3. Výkres vyhodnocení zábor ZPF - zm ny . 1
v m ítku 1 : 5 000
str.29
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Pou ení:
Proti zm
. 1 Územního plánu Staré Sedlo, vydané formou opat ení obecné povahy, nelze podat
opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád).

Josef Ko ínek
Místostarosta
obce Staré Sedlo

Miroslav Toncar
Starosta
obce Staré Sedlo
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