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1.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Původní územní plán města Nejdek byl zpracován v roce 2004 (Roman Koucký
Architektonická kancelář s.r.o.).
Zastupitelstvo města usnesením č. ZM/450/14/09 ze dne 4. 6. 2009 schválilo záměr
na pořízení Územního plánu Nejdek. Zadání územního plánu bylo projednáno v průběhu
června až července 2013. Upravené zadání bylo schváleno zastupitelstvem města dne
25. 9. 2013 pod usn. č. ZM/260/16/2013.
Návrh územního plánu byl vypracován na základě schváleného zadání a projednán
na společném jednání dne 30. 1. 2014. V průběhu lhůty pro podávání stanovisek a připomínek
byla zaslána značná řada připomínek, které požadovaly výrazné navýšení zastavitelných
ploch. V rámci vypořádání stanovisek i připomínek bylo nutné zkoordinovat často protichůdné
požadavky. Po mnohdy i opakovaných jednáních se podařilo dohodnout úpravy stanovisek
tak, aby bylo dosaženo souhlasu. Na základě žádosti o souhlasné stanovisko nadřízeného
orgánu územního plánování souhlas udělen nebyl, a to na základě nedostatků z hlediska
širších vztahů, především nenávazností ÚSES na hranicích se sousedními obcemi. Řešení
tohoto nedostatku se ukázalo velmi problematické. a to díky absenci generelů ÚSES, jejichž
zpracování mají ze zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťovat orgány ochrany přírody, což
se, bohužel, neděje. Na základě jednání s nadřízeným orgánem došlo k takovému řešení, kdy
nebylo nutné ve většině případů měnit návrh ÚSES, který dodržuje zásady Metodiky
vymezování územního systému ekologické stability (03/2017). Upraveno bylo řešení
na hranicích mezi obcí Merklín a Nejdkem. S ostatními sousedními obcemi bylo dohodnuto, že
v rámci nejbližší změny jejich územních plánů bude aktualizován ÚSES v jejich územích dle
výše zmíněné metodiky a tím se dosáhne návazností s ÚSES na území města Nejdku.
Upravený a posouzený návrh územního plánu byl projednán na veřejném projednání dne
23. 5. 2018. Veřejná vyhláška, upravený návrh územního plánu i oznámení byly zveřejněny a
odeslány v termínech dle stavebního zákona. V zákonném termínu byla podána řada
stanovisek, námitek i připomínek. Vyhodnocením výsledků veřejného projednání došel
pořizovatel k závěru, že bude nutné opakované veřejné projednání. Z toho důvodu předal
zpracovateli pokyny k úpravě před opakovaným veřejným projednáním a ten připravil úpravu
návrhu územního plánu měněných částí.
Upravený návrh územního plánu byl projednán na opakovaném veřejném projednání dne
19. 8. 2020. Veřejná vyhláška, upravený návrh územního plánu i oznámení byly zveřejněny a
odeslány v termínech dle stavebního zákona. V zákonném termínu byla podána řada
stanovisek, námitek i připomínek. Na základě vyhodnocení opakovaného veřejného
projednání stanovisek, námitek i připomínek. na základě vyhodnocení opakovaného veřejného
projednání nevyplynula potřeba takových úprav, které by bylo nutno znovu veřejně projednat.
Pořizovatel zaslal veškeré připomínky a námitky, a jejich návrhy vyhodnocení dotčeným
orgánům k vyjádření. Všechna doslaná stanoviska s návrhem vyhodnocení souhlasila.
Na základě pokynů k úpravě před vydáním projektantka návrh územního plánu upravila a
předložila zastupitelstvu k vydání.
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2.

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

dle §53 odst. 4 Stavebního zákona
2.a) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
2.a.1) Řešení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje České republiky
(Úplné znění závazné od 11.9.2020)
Město Nejdek leží mimo rozvojové osy a oblasti celorepublikového významu. Leží
ve Specifické oblasti Krušné Hory SOB6.
Územní plán Nejdek reaguje na úkoly pro územní plánování PÚR ČR:
a) identifikovat hlavní póly ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky
pro rozvoj rekreační funkce Krušných hor a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury,
bydlení a občanského vybavení,
Návrh územního plánu rozvíjí zejména obytnou funkci města, posiluje funkci Nejdku, jako
centra cestovního ruchu a rekreace a zachovává přírodní, urbanistické a kulturní hodnoty
území, které činí území přitažlivé pro bydlení a rekreační využití.
Zájem o bydlení v Nejdku je velký i díky četným pracovním příležitostem, dobré vybavenosti
a také blízkosti krajského města - centra vyšší vybavenosti a dalších pracovních příležitostí.
b) vytvářet územní podmínky pro rozvoj dopravní dostupnosti území a přeshraničních
dopravních tahů,
V souladu se ZÚR KK je řešena přeložka silnice III/21047, která by měla odvést tranzitní a
nákladní dopravu z centra města. Územní plán dále řeší i přeložku silnice II/220.
c) vytvářet územní podmínky pro ekonomický rozvoj, zejména lesnictví, ekologického
zemědělství, rekreace a cestovního ruchu,
Územní plán Nejdek vytváří předpoklady pro vznik nových pracovních příležitostí ve výrobě a
ve službách. Pro rozvoj cestovního ruchu vymezuje cyklotrasy a lyžařské běžecké trasy
nadmístního významu.
d) vytvářet územní podmínky pro pokračování procesu obnovy lesních porostů, především
v Ústeckém kraji,
Při tvorbě ÚP Nejdek byly respektovány předpisy týkající se ochrany pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
e) účinným způsobem regulovat a zamezit rizikům překotně se rozvíjející výstavby větrných
elektráren, včetně souvisejících zařízení (přístupových komunikací, vyvedení energetického
výkonu apod.), jak z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí, krajinu a osídlení, tak
z hlediska funkčnosti větrných elektráren v systému zásobování elektrickou energií, především
v Ústeckém kraji,
Umísťování větrných elektráren s instalovaným výkonem nad 500 kW a výškou stojanu nad
35 m je v krajině ÚP Nejdek vylučuje.
f) vytvářet územní podmínky pro posílení koordinace cestovního ruchu v SOB6 Krušné hory a
lázeňství v OB12 Karlovy Vary.
Území města Nejdek svým krajinným zázemím s cyklistickými a běžeckými trasami může být
zajímavým územím pro doplnění nabídky lázeňských služeb v OB12 Karlovy Vary.
Návrh územního plánu je v souladu s republikovými prioritami stanovenými v bodech (14) (32) PÚR (Úplné znění závazné od 11.9.2020).
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2.a.2) Řešení požadavků vyplývajících ze ZÚR
Město Nejdek leží v území, pro které jsou zpracovány a vydány Zásady územního rozvoje
(ZÚR) Karlovarského kraje, úplné znění po vydání Aktualizace č. 1 ZÚR (2018).
Priority územního plánování kraje
(uvedeny pouze priority týkající se řešeného území)
(2) b) stabilizací obytné, pracovní a obslužné funkce spádových center osídlení také
v periferních nebo hospodářsky oslabených částech kraje (…Nejdek…)
Územní plán vymezuje rozvojové plochy pro bydlení, vybavenost, podporuje rozvoj výroby a
podnikání, navrhuje zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, více v kap. 4.d), 4.h), 4.f) a
4.j) tohoto odůvodnění.
(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
Plochy pro novou, převážně obytnou zástavbu, jsou vymezeny prioritně v prolukách a dalších
volných plochách v zastavěném území.
Specifické oblasti celorepublikového významu
ZÚR upřesňují vymezení SOB6 Krušné hory a stanovují pro ni:
• Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách
změn v území:
a) Rozvíjet a zkvalitňovat funkční a prostorové vazby:
- s rozvojovou oblastí republikového významu OB12;
- s rozvojovou osou republikového významu OS7, část OS7-B
- přeshraničních vazeb v prostoru Kraslice – Klingenthal (SRN);
Požadavek se netýká řešeného území.
b) Vytvářet územní podmínky pro posílení stability osídlení spádových center osídlení
(Kraslice, Nejdek, Rotava a Jáchymov), podporou jejich obytné a pracovní funkce,
rozvojem občanské vybavenosti a zkvalitňováním dopravní a technické infrastruktury.
Územní plán je v souladu s tímto požadavkem, viz kap. 4.d), 4.h), 4.f) a 4.j) tohoto
odůvodnění.
c) V západní části SOB6 rozvíjet sportovně rekreační aktivity a související vybavenost
nadmístního významu v oblasti Kraslicka (Bublava, Kraslice, Stříbrná) s vazbou
na blízká centra osídlení na německé straně (Klingenthal, Schöneck) a Nejdecka
(Nejdek, Nové Hamry, Vysoká Pec).
Územní plán podporuje šetrné formy rekreace - zejména pěší a cykloturistika, hipostezky,
běh na lyžích, agroturistika a vytváří podmínky pro posílení infrastruktury v oblasti
cestovního ruchu. Podmínky využití ploch umožňují v zastavěném území i zastavitelných
plochách např. vznik nových ubytovacích zařízení, či agroturistických zařízení.
d) Zkvalitňovat dopravní dostupnost přirozených spádových center s funkcí obsluhy území
komerční i nekomerční občanskou vybaveností, včetně dopravní dostupnosti sídelních
a rekreačních center v příhraničním území SRN.
Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení dopravní obsluhy návrhem přeložky silnice
III/21047 v souladu se ZÚR, podporuje i vznik nové vybavenosti (více kap. 4.d.3).
e) Chránit kvalitu krajinného prostředí a využívat přírodní a krajinné hodnoty jako
atraktivity v oblasti rekreace a cestovního ruchu.
Územní plán respektuje a chrání přírodní hodnoty - vice v kap. 4.c).
f) Zajišťovat odpovídající stupeň povodňové ochrany sídel (Nejdek).
Územní plán nenavrhuje protipovodňovou ochranu sídel, stanovené záplavové území Q100
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toků v řešeném území zasahuje pouze několik málo nemovitostí. Nová zástavba je
navrženy mimo záplavové území. Územní plán vytváří podmínky pro případnou realizaci
opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, více v kap. 4.k.6).
• Úkoly pro územní plánování:
g) V ÚP obcí Kraslice, Nejdek a Rotava vymezovat rozvojové plochy k posílení obytné
funkce sídel, vzniku nových pracovních míst a posílení komerční i nekomerční
občanské vybavenosti a pro zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury.
Územní plán vymezuje rozvojové plochy pro bydlení, vybavenost, podporuje rozvoj výroby
a podnikání, navrhuje zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, více v kap. 4.d), 4.h),
4.f) a 4.j) tohoto odůvodnění.
V ÚP obcí vymezovat plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu (především Bublava,
Stříbrná, Nové Hamry, Vysoká Pec).
Úkol se netýká řešeného území.
Koridory nadmístního významu - Územní plán respektuje a upřesňuje
• D30 III/21047 Nejdek, přeložka - více v kap. 4.h.1.
(koridor V31 - vodovod Nejdek - SV Karlovy Vary byl Aktualizací č. 1 vypuštěn)
Nadregionální a regionální ÚSES - ÚP upřesňuje jeho jednotlivé prvky (více kap. 4.j.4):
• NK3(MB) - nadregionální biokoridor Studenec - Jezeří
• RC398 - regionální biocentrum Fojtovský vrch - do území zasahuje okrajem
• RC10002 - regionální biocentrum Oceán - do území zasahuje částečně
• RC10107 - regionální biocentrum Mokřady u Skřiváně
• RK20006 - regionální biokoridor Fojtovský vrch - Mokřady u Skřiváně (jeho vymezení
údolím říčky Rolavy a Nejdeckého potoka však není v zastavěném území Nejdku reálně
proveditelné podle metodikou požadovaných prostorových parametrů - více v kap. 4.j.4).
• RK20007 regionální biokoridor Fojtovský vrch - Rolavská role (pouze se dotýká řešeného
území)
• RK20009 - regionální biokoridor Oceán - K3
Stanovení cílových kvalit krajiny
• Na území Nejdku jsou vymezeny dvě vlastní krajiny, pro které jsou stanoveny cílové
kvality, z nichž ale pouze některé se týkají řešeného území:
A.2 Krušné hory - západ
Cílové kvality:
a) Specifický reliéf Krušných hor s typickým zdviženým zarovnaným povrchem s plochou
vrcholovou částí s mělkými údolími, mírně ukloněnou k severozápadu, a s výraznými
okraji při zlomovém svahu rozbrázděnými hlubokými údolími svahových toků.
b) Převažující charakter lesní, okrajově lesozemědělské kulturní krajiny.
c) Krajina velkého měřítka s dominantním zastoupením lesních komplexů.
d) Enklávy bezlesí v odlehlých polohách jako opuštěné zemědělské krajiny,
s převládajícími loukami a pastvinami, s výhledy na hlavní hřeben Krušných hor.
e) Dochované historické krajinné struktury – plužiny (okolí Bublavy).
f) Urbanizovaná hluboká údolí, provázané soustavy sídel v údolích Svatavy a jejích
přítoků.
g) Specificky urbanizované okrajové partie velkých sídel (Kraslice, Rotava, Luby a Nejdek).
h) Lánové lineární a lánové radiální vsi v údolních polohách a v podhůří Krušných hor.
i) Rozptýlená zástavba sídel ve vyšších polohách Krušných hor.
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A.3 Krušné hory
Cílové kvality:
a) Specifický reliéf Krušných hor s typickým zdviženým zarovnaným povrchem s plochou
vrcholovou částí s mělkými údolími, s výraznými okraji při zlomovém svahu
rozbrázděnými hlubokými údolími svahových toků.
b) Dominující charakter lesní kulturní krajiny s enklávami bezlesí, vracející se do přírodě
blízkého stavu, okrajově lesozemědělské kulturní krajiny.
c) Krajina velkého měřítka s dominantním zastoupením lesních komplexů.
d) Enklávy horských rašelinišť, vrchovišť a vřesovišť (Velké jeřábí jezero, Velký močál,
Božídarské rašeliniště, Přebuzské vřesoviště).
e) Partie a enklávy kulturního bezlesí opuštěné zemědělské krajiny v náhorních polohách,
s květnatými loukami a pastvinami (přírodní parky Přebuz a Jelení vrch).
f) Unikátně dochovaná hornická krajina formovaná těžbou a zpracováním rud vymezená
hranicemi KPZ37 Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar a KPZ Jáchymov včetně
dochovaných technických děl dokládajících hlubinou těžbu a zpracování rud (Blatenský
vodní příkop, sejpoviště u Božího Daru, důl Mauritius - Horní Blatná, Rýžovna, Boží
Dar, Jáchymov, Hřebečná).
g) Dochované historické krajinné struktury – plužiny (okolí Krásného Lesa, Krásné Lípy,
Rudné, Arnoldova, Jáchymova).
h) Urbanizovaná hluboká údolí, provázané soustavy sídel v údolích.
i) Rozptýlená zástavba sídel ve vyšších polohách Krušných hor.
j) Náhorní otevřené polohy se siluetami historických horních měst Božího Daru a Horní
Blatné.
k) Specificky urbanizované partie historického horního, nyní lázeňského města Jáchymov
v hluboce zaříznutém údolí.
l) Lánové lineární a lánové radiální vsi v údolních polohách a v podhůří Krušných hor.
m) Dominantní krajinné působení Klínovce.
Krajina B.4 - se pouze dotýká jižní hranice řešeného území.
Těmito vlastními krajinami jsou nahrazeny krajinné typy vymezené ZÚR před Aktualizací č.1.
Návrh územního plánu není v rozporu s výše uvedeným vymezením krajin a jejich cílových
kvalit.
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území kraje
Územní plán respektuje všechny přírodní hodnoty uvedené v kap. E.I. ZÚR, zejména
přírodní rezervaci Oceán, prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, přírodní park Jelení
vrch, EVL, CHOPAV Krušné hory, nejkvalitnější zemědělské půdy, rozsáhlé lesní komplexy,
podrobněji viz kap. 4.c) tohoto Odůvodnění. Dále respektuje zásady a úkoly stanovené pro
upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území
Karlovarského kraje.
Územní plán respektuje všechny kulturní hodnoty uvedené v kap. E.II. ZÚR, zejména území
s archeologickými nálezy a nemovité kulturní památky, podrobněji viz kap. 4.c) tohoto
Odůvodnění. Územní plán chrání a respektuje tyto hodnoty.
Územní plán respektuje všechny civilizační hodnoty uvedené v kap. E.III. ZÚR, zejména:
a) Hierarchickou sídelní strukturu měst a vesnic a jejich částí.
b) Obytnou a pracovní funkci městského a venkovského osídlení.
c) Občanské vybavení nadmístního významu v přirozených spádových centrech osídlení.
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Územní plán navrhuje rozvoj hlavně vlastního Nejdku, zkvalitnění dopravní a technické
vybavenosti i doplnění občanského vybavení.
Vyhodnocení, jak byl respektován požadavek vytvářet územní podmínky, včetně
vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany
Územní plán respektuje stanovené záplavové území Q100 Rolavy, Nejdeckého potoka
(Rodišovky), Limnického potoka a Vitického potoka, včetně aktivní zóny. Dále územní plán
respektuje území zvláštní povodně na vodním díle Lesík. Více v kap. 4.k.c) tohoto
Odůvodnění.

2.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
Územní plán Nejdek je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je definuje
§18 a §19 stavebního zákona.
•

ÚP Nejdek vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj,
rozvoj cestovního ruchu i pro soudržnost společenství obyvatel území. Navržený rozvoj je
podřízen reálným potřebám území i jeho hodnotám.

•

Při řešení územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji
území. Veřejné zájmy jsou ale upřednostněny před zájmy soukromými, pokud dochází ke
konfliktu se zájmy soukromými a veřejný zájem nelze řešit jinak.

•

Územní plán Nejdek chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných
hodnot je promítnuta zejména do rozsahu vymezených zastavitelných ploch a
do podmínek pro využití ploch. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území.

•

V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce
s ohledem na hodnoty a podmínky území.

•

Územní plán stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání
a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

•

Územní plán stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití chrání
krajinu před zástavbou a jiným nevhodným využitím.

2.c) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Při zpracování a pořizování Územního plánu Nejdek bylo postupováno v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném
znění a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění.
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2.d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
V rámci společného jednání byla vyhodnocena stanoviska dotčených orgánů k řešení
Územního plánu Nejdek. Toto vyhodnocení, ze kterého vyplývá soulad s požadavky zvláštních
právních předpisů, je obsaženo v kapitole 6 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů,
připomínek sousedních obcí a připomínek veřejnosti.
Ochrana před povodněmi:
do záplavových území.

Územní

plán
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nenavrhuje

žádná

zastavitelná

území

3.

NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z § 53 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, jako základní část odůvodnění územního plánu, bylo
vyčleněno do samostatné kapitoly 4.
3.a) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo součástí Územního plánu Nejdek.
Územní plán Nejdek vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území, tedy všech tří pilířů udržitelného rozvoje.
Vlivem návrhu územního plánu nedojde k podstatnému narušení životního prostředí. Územní
plán nenavrhuje plochy pro žádné činnosti, které by mohly mít výrazný negativní vliv na životní
prostředí. Většina navržené zástavby je určena pro bydlení v rodinných domech.
Většina zástavby ve vlastním Nejdku je napojena na splaškovou kanalizaci. Návrh územního
plánu předpokládá rozšíření kanalizační sítě do některých dalších zastavěných území
i napojení nově navržených zastavitelných ploch. Napojení zástavby na splaškovou kanalizaci
a centrální čištění odpadních vod přispívá ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod,
což je žádoucí zejména s ohledem na výskyt vodních zdrojů v území.
Územní je plynofikováno a hromadná bytová zástavba v Nejdku je napojena na centrální zdroj
tepla. U nově navržené zástavby se předpokládá využití plynu i pro vytápění. Plynofikace
i využití centrálního zdroje tepla přispívá ke zlepšení kvality ovzduší.
Územní plán stabilizuje výrobní plochy, které jsou hlavním zdrojem pracovních příležitostí
v území. Pro umísťování nových výrobních a podnikatelských aktivit je navržena plocha mezi
Pozorkou a Fojtovem (ZF09), ve které jsou s ohledem na možné zhoršení životního prostředí
ve městě vyloučeny záměry vyžadující posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Územní
plán podporuje zejména vznik nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu.
Územní plán dále podporuje vznik nových veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně,
i zlepšení kvality stávajících veřejných prostranství. Podporuje vznik další vybavenosti, čímž
vytváří podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území.
Rozvoj je směřován mimo území EVL s výjimkou dvou malých zastavitelných ploch (ZN15
a ZB10), které navazují na zastavěné území a u kterých orgán ochrany připustil možnost
zástavby.

3.b) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 stavebního zákona
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo Krajským úřadem Karlovarského kraje
požadováno.

3.c) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo Krajským úřadem Karlovarského kraje
požadováno.
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3.d) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Plochy pro novou, převážně obytnou zástavbu, jsou vymezeny prioritně v prolukách a dalších
volných plochách v zastavěném území, dále pak v návaznosti na zastavěné území. Převážná
část zastavitelných ploch zařazených do územního plánu je převzata z územního plánu
z r. 2004.
Porovnání rozsahu zastavitelných ploch a ploch přestavby navržených v původním
územním plánu z roku 2004, v územním plánu připraveném pro veřejné projednání
(2017) a v územním plánu vzdaném (2021).
Územní plán města 2004
rozvojové plochy (ha)

Funkce využití

celkem

Nejdek územní plán pro veřejné projednání (2017),
zastavitelné a plochy přestavby (ha)

celkem

z toho
v zastavěném území

z toho mimo
zastavěné území

bydlení

207,52

55,26

16,15

39,11

výroba

0,00

4,04

0,50

3,54

*

3,26

0,15

3,11

24,43

5,63

0,93

4,70

*

11,35

3,83

7,52

*

8,90

4,12

4,78

*

0,03

0,03

0,00

231,95

88,47

25,71

62,76

občanská
vybavenost
rekreace
+ sport
doprava
veřejná
prostranství +
zeleň
technická
infrastruktura
Celkem

Ve sloupci za územní plán z r. 2004 jsou použity údaje z vyhodnocení záborů půdního fondu
* = údaj nebyl k dispozici

Nejdek územní plán (2021),
zastavitelné a plochy přestavby (ha)
Funkce využití

z toho
v zastavěném území

celkem

z toho mimo
zastavěné území

bydlení

55,11

15,17

39,94

výroba

3,53

0,00

3,53

1,95

0,00

1,95

5,00

0,93

4,07

11,32

3,83

7,49

7,36

4,29

3,07

0,03

0,03

0,00

84,20

24,25

59,96

občanská
vybavenost
rekreace
+ sport
doprava
veřejná
prostranství +
zeleň
technická
infrastruktura
Celkem
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U nového územního plánu jsou uvedeny plochy bez ohledu, zda byly vyhodnocovány jako
zábor půdního fondu.
Původní územní plán vymezil zastavitelné plochy mimo zastavěné území v rozsahu 232 ha.
Současný územní plán vymezuje zastavitelné a plochy přestavby v celkovém rozsahu
84,20 ha, z toho mimo zastavěné území cca 59,96 ha. Z toho je patrné, že cca 30 %
rozvojových ploch je směřována do zastavěného území.
Tento územní plán oproti ÚPM rozsah zastavitelných ploch výrazně zredukoval s ohledem
na reálné potřeby území i vývojový trend počtu obyvatel v posledních letech.
Bydlení
Pro rozvoj bydlení je určeno cca 55,11 ha ploch, ty jsou z větší části určeny pro bydlení
v rodinných domech, v jedné lokalitě pro hromadné bydlení a dále pro plochy smíšené obytné.
Území Nejdku mělo dle sčítání v r. 2011 8145 obyvatel. Počet obyvatel v průběhu historie
kolísal, v poslední době má mírně klesající tendenci, k 1. 1. 2017 měl Nejdek 7838 obyvatel a
k 1.1.2020 měl Nejdek 7486 obyvatel. Město je přesto stále velmi atraktivní pro bydlení, a to
díky hodnotnému přírodnímu zázemí s možnostmi sportovního a rekreačního vyžití, díky dobré
vybavenosti i množství pracovních příležitostí, čemuž odpovídá i zájem o novou bytovou
výstavbu na území města.
V období let 2001 až 2016, tedy za 16 let, bylo na území Nejdku postaveno 212 bytů, což je
v průměru 13 bytů za rok. To, že počet obyvatel i přes novou výstavbu nenarůstá, je
způsobeno zejména přeměnou stávajícího domovního fondu na individuální rekreaci a také
zvyšováním standardu bydlení - zmenšováním obložnosti bytů.
Podmínkami prostorového uspořádání je v plochách bydlení stanovena minimální velikost
pozemku 800 m2, v plochách rozvolněné a rozptýlené zástavby je to 1500 m2. Součástí ploch
pro bydlení budou také místní komunikace zpřístupňující jednotlivé stavební pozemky a další
veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně, proto je pro stanovení maximálního možného
počtu RD (bytů) v nových zastavitelných plochách použita průměrná výměra 1400 m2 na 1 RD
(byt). Při této úvaze by bylo možné teoreticky v zastavitelných plochách umístit cca 395 RD.
Při předpokládaném horizontu platnosti územního plánu 25 let je to tedy přibližně 16 rodinných
domů (bytů) za rok. Mírná rezerva ploch – cca 20 % je vhodná pro uspokojení poptávky
po parcelách na rodinné domy.
V těchto úvahách není počítáno s bytovými domy, které se mohou realizovat na smíšených
obytných plochách nebo na plochách hromadného bydlení. Podíl hromadného bydlení je však
z hlediska nároků na plochy zanedbatelný.
Doprava
Pro dopravní stavby je navrženo 11,32 ha. Rozvojové plochy jsou určeny zejména
pro realizaci obchvatu centra Nejdku a přeložku silnic III/21047 a II/220.
Veřejná prostranství a veřejná zeleň
Pro nová veřejná prostranství (místní komunikace, pěší cesty, cesty v krajině, cyklostezky
úpravy stávajících veřejných prostranství) a plochy zeleně je navrženo celkem 7,36 ha ploch.
Sport a rekreace
Pro rozvoj sportovních a rekreačních ploch je navrženo celkem cca 5 ha. Jsou určeny jednak
pro rozšíření sportovního areálu Limnice a dále pro rozvoj rekreačních zařízení.
Výroba
Pro rozvoj výroby, která by měla do Nejdku přinést nové pracovní příležitosti je navrženo
celkem 3,53 ha. Jsou určeny zejména pro novou plochu lehkého průmyslu na k.ú. Fojtov
u silnice před Pozorkou.
Občanská vybavenost
Pro občanskou vybavenost, zejména pro sociální a zdravotní služby jsou navrženy plochy
o rozloze celkem 1,95 ha. Jedná se o Domov se zvláštním režimem Matyáš na Pozorce.
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4.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Variantní řešení nebylo v zadání požadováno. Přesto projektant zpracoval řadu pracovních
variant řešení jednotlivých dílčích problémů, zejména dopravních. Tyto pracovní varianty byly
projednány s pořizovatelem a byly vybrány varianty řešení, které se jevily nejlepší z více
hledisek (vliv na životní prostředí, přírodu a krajinu, funkčnost v dopravním systému,
ekonomická hlediska). Tyto výsledné varianty byly zapracovány do návrhu územního plánu
odevzdaného k projednání.

4.a) Zdůvodnění vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno v souladu § 58 odst.1) a 2) Stavebního zákona (dále též SZ).
Do zastavěného území je zahrnut „intravilán“ a dále pozemky uvedené v bodech a) - d)
odst. 2) § 58 SZ. V katastrálních územích, ve kterých nejsou již k dispozici rastrové mapy KN
s vyznačením intravilánu, byl použit mapový podklad dosud platného ÚPM, resp. výkresu
záborů ZPF, kde intravilán vyznačen je.
Zbořeniště, která jsou rozptýlená v krajině a nejsou součástí intravilánu, do zastavěného
území zahrnuta nejsou (viz. výklad ÚÚR).
Zastavěné území vykazuje stav k 30. 4. 2020.

4.b) Zdůvodnění navržené koncepce rozvoje území
Navržená koncepce rozvoje města vychází z vize jeho rozvoje. Touto vizí je město v srdci
přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky pro bydlení,
práci i rekreaci a nabízí svou vybavenost i sousedním obcím. Město s bohatým
kulturním a společenským životem, kde se lidé cítí dobře.
Návrh územního plánu rozvíjí zejména obytnou funkci města, posiluje funkci Nejdku, jako
centra cestovního ruchu a rekreace a zachovává přírodní, urbanistické a kulturní hodnoty
území, které činí území přitažlivé právě pro bydlení a rekreační využití.
Zájem o bydlení v Nejdku je velký i díky četným pracovním příležitostem, dobré vybavenosti
a také blízkosti krajského města - centra vyšší vybavenosti a dalších pracovních příležitostí.
Územní plán vytváří předpoklady pro vznik nových pracovních příležitostí ve výrobě a
ve službách.

4.c) Zdůvodnění podmínek pro ochranu kulturních, architektonických a přírodních
hodnot
Na území Nejdku se vyskytuje řada hodnot jak kulturních, tak zejména přírodních, jejichž
ochraně je podřízen návrh územního plánu.
Přehled kulturních a architektonických hodnot a požadavky z toho vyplývající:
Nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek ČR (vše na k.ú. Nejdek):
 47291 / 4-957 hrad Černá věž, zřícenina (patří mezi významné nemovité kulturní
památky)
 38718 / 4-952 kostel sv. Martina
 21173 / 4-955 socha sv. Jana Nepomuckého
 32767 / 4-960 sloup se sochou Archanděla Michaela, náměstí Karla IV.
 36504 / 4-954 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
 100331 čp.128 soud okresní, náměstí Karla IV.
 46234 / 4-958 čp.236 měšťanský dům, náměstí Karla IV.
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41957 / 4-959 čp.238 měšťanský dům, náměstí Karla IV.
102155 č.p.539 kostel evangelický s farou, křižovatka Poštovní, Husova
12419 / 4-4877 rozhledna, Tisovský vrch

Ochranné pásmo kulturních památek je vymezeno v Koordinačním výkresu O1 a je
respektováno.
Území s archeologickými nálezy: Na území Nejdku se nacházejí území s archeologickými
nálezy, která budou rovněž respektována. Při výstavbě v těchto lokalitách musí stavebník
zajistit záchranný archeologický průzkum.
Návrh územního plánu dále respektuje a chrání stávající urbanistickou strukturu i charakter
původní zástavby, zejména v centru Nejdku. Dostavby a úpravy stávající zástavby musí
svým charakterem odpovídat charakteru okolní zástavby.
Podmínky prostorového uspořádání (kapitola f.2) výrokové části) jsou navrženy s ohledem na
stávající hodnoty a s ohledem na zapojení nové zástavby do celkového obrazu sídel i do
krajiny i s ohledem na zachování stávající urbanistické struktury sídla.
Územní plán klade také důraz na zachování veřejných prostranství a ploch veřejné
zeleně, které jsou pro život města velmi důležité. Územní plán vytváří a podporuje vznik
nových veřejných prostranství v zastavitelných plochách pro bydlení stanovením podmínky
vymezení veřejného prostranství v plochách větších než 2 ha.
Přehled přírodních hodnot a požadavky z toho vyplývající:
Maloplošné chráněné území
 Přírodní rezervace Oceán - na východním okraji řešeného území - úvalové horské
rašeliniště vrchoviště) pod Dračí skálou s keřovým porostem borovice (blatka, kleč)
a typickou květenou a zvířenou. V centrální části se nacházejí dvě rašelinná jezírka.
Ochranné pásmo rezervace je 50 m.
Natura 2000
 EVL Vysoká Pec (CZ0410168) v severozápadní části řešeného území, navrhovaná
kategorie ochrany: přírodní památka - zatím není vyhlášena
Přírodní komplex se nachází severozápadně od města Nejdku, v okrajové části
s roztroušenou chatovou zástavbou, asi 1-1,5 km J až JZ od Vysoké Pece v Krušných
horách. Území tvoří komplex lučních a mokřadních společenstev s podmáčenými
a rašelinnými lesními porosty na svazích Krušných hor. Rozsáhlý komplex
podmáčených a rašelinných smrčin vytváří prostor pro zachování velmi kvalitních
přechodových rašelinišť s pestrou druhovou skladbou.
 EVL Rudné (CZ0410155) - zasahuje do severozápadního okraje řešeného území,
navrhovaná kategorie ochrany: přírodní památka - zatím není vyhlášena
Pramenná oblast a rašelinné louky v závěru širokého údolí horní části Rudenského
potoka vlévajícího se jako pravostranný přítok do Rolavy, asi 5 km SZ od obce Nejdek,
cca 20 km SZ od Karlových Var. Ve středu komplexu se nachází sídlo Rudné.
Významné krajinné prvky - registrované
 VKP Mokřad u Limnice
 VKP Rašeliniště Lesík - v pramenné oblasti Nejdeckého potoka s typickou květenou
a zvířenou
Významné krajinné prvky - ze zákona
 Lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy
Přírodní park
 Přírodní park Jelení vrch - zasahuje do severní části řešeného území
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Mokřady (nejde o mokřady chráněné Ramsarskou úmluvou)
 Přírodní biotopy na pomezí vody a souše (rašeliniště a slatiniště, rybníky, soustavy
rybníků, lužní lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované nebo mokré louky,
rákosiny, ostřicové louky, prameny, prameniště, toky a jejich úseky, jiné vodní a bažinné
biotopy, údolní nádrže, zatopené lomy, štěrkovny, pískovny, horská jezera, slaniska.) vyskytují se na celém území Nejdku, zejména pak v jihozápadní a severovýchodní části
území.
Migračně významné území
 Území zvýšené hodnoty jak pro trvalý výskyt, tak pro migraci lesních druhů. Zahrnuje
prakticky celé řešené území s výjimkou zastavěných částí a jejich bezprostředního okolí.
Památné stromy
 Buková alej v ulici Pod lesem
 Lípa u benzínové stanice
 Javor u Hanáků
 Šestikmenný buk ve Vítězné ulici
 Lípa u Brabců v Tisové
 Pozorecká borovice
 Kaštanovník nad Krásnou vyhlídkou
 Čtveřice lip u Zimů
Lesy
 Území Nejdku vykazuje nadprůměrnou lesnatost: 66,18 % (průměrná lesnatost ORP je
pouze 38,8 %).
 Kromě hospodářských lesů se na území Nejdku vyskytují také lesy ochranné a lesy
zvláštního určení
Kvalitní zemědělská půda
 Zemědělská půda tříd ochrany I a II - rozvoj je směřován v maximální možné míře mimo
tyto plochy
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
 více viz kap. 4.k.4
Přírodní zdroje
 vodní zdroje Vysoká Pec a Limnice
 CHOPAV Krušné hory
Územní plán Nejdek respektuje všechny uvedené přírodní hodnoty území. Navržený rozvoj se
nedotýká ploch ochrany přírody, vymezených ploch ÚSES, ani dalších hodnotných území
navržených k ochraně. V maximální možné míře je chráněna i kvalitní zemědělská půda.
Územní plán chrání před zástavbou i lesní pozemky. Podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití v nezastavěném území jsou stanoveny tak, aby byly chráněny a rozvíjeny
přírodní hodnoty.
Územní plán stanovuje kromě hodnot chráněných právními předpisy tyto hodnoty
k ochraně, respektive k obnově:
 Křížový vrch včetně veškerých artefaktů a cest, zejména směrem k hotelu Krásná
vyhlídka
 Hotel Krásná vyhlídka, její architektonický charakter a její okolí
 Nejdecký vrch s cestou od hotelu Krásná vyhlídka
 Nejdecká skála a její okolí („Rolavský loket“)
 Žižkův vrch a cesta od náměstí u kostela přes Žižkův vrch směrem do přírodního
zázemí města
 Náměstí Karla IV.
 Nejdecký zámek
 Plochy zástavby „dělnickými koloniemi“ - bytovými domy v ulicích: Švermova,
Jungmannova, U Jeslí, Husova, Rooseveltova, 9. května, Osvětimská, Bezručova
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Výletní restaurace a hotel Kukačka v Tisové
Kaple ve Staré Suché
Lovecký zámek Lužec
Průmyslové areály Metalis, Vlnap a NČV
Krušnohorský Semmering (včetně vlečky k Metalisu)
Nejdecké vlakové nádraží včetně jeho zázemí
Drobná sakrální architektura, kříže a pomníky ve městě i krajině
Cesta v krajině nad Letnou včetně stromořadí dubů (cílem je obnova cesty a
stromořadí)
 Niva řeky Rolavy, její kontakt s centrem města (revitalizace nábřeží) a prostupnost
pro pěší a cyklisty podél řeky
Tyto hodnoty byly zjištěny v územně analytických podkladech a v doplňujících průzkumech
a rozborech a jsou návrhem respektovány.









4.d) Zdůvodnění navržené urbanistické koncepce, včetně urbanistické kompozice
4.d.1) Zdůvodnění celkové koncepce
Jednotlivá sídla v řešeném území se budou vyvíjet nadále jako samostatná, s výjimkou
Nejdku, Bernova, Dolní Suché a Pozorky, které již dnes jsou prakticky srostlá.
Územní plán navrhuje rozvoj úměrný významu a reálným potřebám města, vycházející
z dosavadního trendu nárůstu počtu bytů a s ohledem na kapacity dopravní a technické
infrastruktury a možnosti jejího rozšíření. Zastavitelné plochy jsou přednostně navrhovány
uvnitř zastavěného území a v návaznosti na zastavěné území. Rozvoj navržený územním
plánem z roku 2004 byl navržen za jiných společenských podmínek a čas ukázal, že takový
rozvoj je neopodstatněný. Návrh tohoto územního plánu vychází z dosud platného územního
plánu, ze kterého přebírá některé vhodné rozvojové plochy a doplňuje je o některé konkrétní
požadavky a podněty uplatněné k novému územnímu plánu. Řada ploch však do územního
plánu zařazena být nemohla, právě z uvedených důvodů.
Územní plán navrhuje podmínky pro zlepšení kvality obytného prostředí zejména ve vlastním
Nejdku, na kterém se bude podílet i odvedení tranzitní dopravy mimo centrum města
a omezení umísťování nových výrobních aktivit na území města. Stávající výrobní aktivity jsou
stabilizovány, nově je navržena nová výrobní plocha ve výhodné poloze u silnice II. třídy
u Pozorky. Územní plán stanovuje podmínky pro využití těchto ploch, které neumožňují
realizaci staveb a zařízení, jejichž provoz by zhoršoval životní prostředí a kvalitu obytného
prostředí ve městě.
Územní plán klade důraz na stabilizaci stávajících veřejných prostranství a ploch veřejné
zeleně. Zároveň vytváří podmínky pro vznik nových veřejných prostranství, zejména
v plochách nové zástavby, ale i v sídlech, kde veřejná prostranství chybí. Veřejná prostranství
a plochy zeleně jsou důležité pro zkvalitnění života v sídlech.
Na území Nejdku se nachází četná rozptýlená zástavba, která vznikla historicky a vycházela
ze způsobu života i obživy obyvatel v době vzniku. Stávající rozptýlená zástavba je územním
plánem stabilizovaná. Další rozvoj rozptýlené zástavby je však územním plánem omezen
zejména s ohledem na ochranu přírodních hodnot území, ale i s ohledem na vysoké investice
v oblasti dopravní a technické infrastruktury, nutné pro obsluhu těchto ploch. Z tohoto důvodu
neumožňuje územní plán ani obnovu zástavby v místě zbořenišť.
Územní plán chrání nezastavěné území před zakládáním nových jader zástavby i výstavby
jednotlivých staveb v krajině, zejména výstavby nových staveb pro rodinnou rekreaci v krajině.
Pro rekreační využití bude využit zejména stávající domovní fond.
Územní plán vytváří předpoklady pro využití stávajících hodnot území, zejména přírodního
potenciálu území pro rekreaci a cestovní ruch, při současné ochraně hodnot krajiny. V souladu
se zásadami stanovenými v ZÚR podporuje tzv. šetrné formy rekreace (letní i zimní turistika,
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agroturistika). Dále vytváří podmínky pro posílení infrastruktury v oblasti cestovního ruchu.
Podmínky využití ploch umožňují v zastavěném území i zastavitelných plochách např. vznik
nových ubytovacích zařízení, či agroturistických zařízení.
Územní plán navrhuje zlepšení prostupnosti krajiny i sídel, zejména pro pěší a cyklisty. Je
navržena řada nových pěších tras a cyklotras i cyklistických stezek, které umožní bezpečnější
pohyb pěších i cyklistů územím a také zprůchodní město podél vodních toků.
Územní plán zároveň vytváří podmínky pro zemědělské využití krajiny - jde zejména o tradiční
formy zemědělství - pastevectví. (specifická oblast zemědělství SZ7 Jindřichovicko).
Územní plán zachovává, případně navrhuje doplnění zeleně na přechodu zástavby do krajiny,
tak aby došlo k lepšímu zapojení zástavby do krajiny.
4.d.2) Zdůvodnění koncepce rozvoje jednotlivých místních částí
Zásady koncepce rozvoje jednotlivých místních částí jsou ve výrokové části územního plánu
(kap.c.1.3). Vycházejí ze stávajícího charakteru a rozvojového potenciálu těchto částí.
4.d.3) Zdůvodnění koncepce funkčního uspořádání zastavěného území
Bydlení
Územní plán rozvíjí zejména obytnou funkci města. Stávající obytná zástavba jak
individuální, tak hromadná je stabilizovaná.
Územní plán rozvíjí převážně individuální obytnou zástavbu, pouze v jedné ploše jsou
navrženy bytové domy - viladomy. V Nejdku, ale i některých sídlech, která mají převážně
rezidenční charakter, jsou navrženy “čistší“ formy bydlení, tedy rodinné domy se zahradami
převážně okrasného charakteru - Bydlení městského a příměstského charakteru. V ostatních
sídlech a některých okrajových částech Nejdku převládá zástavba venkovského charakteru,
případně smíšená obytná zástavba s možností provozování dalších činností slučitelných
s bydlením. Nové zastavitelné plochy pro bydlení jsou situovány zejména v jižní a západní
části Nejdku, v Suché, Pozorce, Fojtově a Bernově, tedy v částech dobře dostupných
a snadno napojitelných na sítě technické infrastruktury.
Zástavba v centru Nejdku má převážně smíšený městský charakter, vedle bydlení
a komerční vybavenosti a služeb je zde také soustředěna část veřejné vybavenosti; tato
zástavba je stabilizovaná. Co do struktury zástavby, převažuje zde kompaktní bloková
zástavba, tento charakter zůstane zachován.
Občanská vybavenost
Územní plán stabilizuje stávající občanskou vybavenost, která je pro kvalitu života ve městě
velmi důležitá, stává se i místem setkávání místních občanů, tak cílem návštěvníků města.
Územní plán posiluje obchodní vybavenost města vymezením plochy smíšené pro případné
doplnění občanského vybavení na Pozorce.
Územním plánem je dále navržena plocha pro občanské vybavení - veřejnou infrastrukturu
ZP12 pro Domov se zvláštním režimem na Pozorce. Potřeba vymezení plochy vyplynula
v průběhu zpracování územního plánu.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití podporují umísťování další
vybavenosti zejména v oblasti cestovního ruchu v různých druzích ploch.
Sport
Stávající plochy sportovního vybavení jsou územním plánem stabilizovány.
Některé záměry dosud platného územního plánu jsou však výrazně omezeny (obdobně jako
rozvoj obytné zástavby) - s ohledem na reálné potřeby a možnosti města i s ohledem na
požadavky ochrany hodnot území. To se týká zejména záměru rozšíření sportovního areálu
Limnice, kde je plošný rozvoj výrazně omezen i s ohledem na zájmy ochrany přírody.
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Územní plán vymezuje smíšené plochy nezastavěného území se sportovní funkcí (NSs), které
umožňují extenzivní sportovní využití těchto ploch - např. obnova koupaliště, pobytové louky,
travnatá hřiště, lanová centra, areály zdraví apod., naopak vyloučeny jsou golfová hřiště,
areály motoristických sportů. Tyto plochy jsou navrženy v okolí sportovního areálu Limnice.
Rekreace a cestovní ruch
je jednou z hlavních funkcí území. V území je zastoupena jak rekreace pobytová, tak hlavně
nepobytová. Pobytovou rekreaci představuje individuální rekreace ve stavbách pro rodinnou
rekreaci (chatách), či chalupách a hromadná rekreace v rekreačních zařízeních,
agroturistických areálech a v dalších ubytovacích zařízeních. Nepobytovou rekreaci pak
představuje hlavně turistika - pěší, cyklistická, zimní.
Pobytová rekreace je územním plánem stabilizovaná. Rozvoj individuální rekreace je ale
omezen, protože by kladl nároky na rozšiřování další zástavby do krajiny, což je s ohledem na
snahu ochránit hodnoty území nevhodné.
Územní plán podporuje hromadnou rekreaci; stanovenými podmínkami pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití umožňuje výstavbu ubytovacích zařízení, agroturistických
zařízení apod.
Nepobytovou rekreaci pak územní plán podporuje vymezením ploch v nezastavěném území
s rekreační případně sportovní funkcí, ve kterých je v rámci stanovených podmínek využití
těchto ploch možné využití pro nepobytovou rekreaci, příp. sportovní aktivity slučitelné
s polohou v přírodním prostředí (viz kap. f.2) výrokové části územního plánu).
Dále územní plán podporuje turistiku návrhem nových cyklotras a cyklostezek pro bezpečnější
pohyb cyklistů územím, navrhuje zprůchodnění údolí Rolavy i další cesty pro bezpečnější
pohyb pěších.
Výroba
Výrobní areály (továrny) byly historicky umísťovány do sousedství vodních toků a zde byly
postupem doby rozšiřovány, modernizovány a postupně se zde stabilizovaly. I když tato
poloha není optimální - nachází se v bezprostředním sousedství centra města a obytné
zástavby, dopravní obsluha zatěžuje centrum města, není možné je z této polohy vymístit,
protože zde umístěné firmy jsou zdrojem pracovních příležitostí pro celý region. Územní plán
proto navrhuje takové podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které
usměrňují umísťování nových výrobních aktivit v těchto plochách tak, aby nedocházelo ke
zvyšování negativních vlivů na životní prostředí. Navržené dopravní řešení zároveň zmenšuje
negativní vliv dopravní obsluhy těchto areálů.
Pro rozvoj výrobních aktivit je navržena plocha ZF09 mezi Pozorkou a Fojtovem - město tak
bude mít plochu pro umístění případných zájemců o investování do výrobních a skladových
aktivit, což vytvoří předpoklady pro budoucí nové pracovní příležitosti. Výhodou je dobrá
dopravní přístupnost a možnost napojení na sítě technické infrastruktury. V ploše jsou však
přípustné pouze záměry neuvedené v příloze 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí na území města.
Zemědělská výroba má v území z hlediska ekonomického pouze okrajový význam.
Zemědělské areály jsou stabilizovány ve Fojtově a v Suché. Areál zemědělské výroby vznikl
dále v lokalitě pod Žilnatým vrchem.
4.d.4) Zdůvodnění urbanistické kompozice a koncepce prostorového uspořádání území
Výstavba uplynulých období výrazně narušila panorama města (některé výrobní objekty
a zejména panelová sídliště) se negativně podepisují na celkovém obrazu sídla, rušivě se
uplatňují při dálkových pohledech na město.
Územní plán proto navrhuje převážně nízkopodlažní zástavbu, výjimečně středopodlažní.
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Pro stávající zástavbu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání tak, aby nebylo
možné ji dále zvyšovat a nedocházelo k dalšímu znehodnocování celkového obrazu města i
krajinného rázu.
4.d.5) Zdůvodnění koncepce rozvoje a uspořádání veřejných prostranství
Ve vlastním Nejdku tvoří systém veřejných prostranství soustava náměstí a hlavních ulic, na
kterých je soustředěna vybavenost nebo plní funkci spojnic mezi frekventovanými místy
(zastávky veřejné dopravy, občanská vybavenost, školy, výrobní areály apod.). Tato
prostranství se většinou nachází v kompaktní zástavbě a mají tedy charakter jasně
vymezeného prostoru.
Charakter celoměstského centra mají prostranství v centru Nejdku - náměstí Karla IV., nábřeží
Rolavy, autobusové nádraží. Další centra pak mají lokální charakter. Lokální centra jsou
vymezena i u dalších sídel se zástavbou kompaktnějšího charakteru. Jde o přirozená centra, i
když vzhledem k charakteru zástavby nejde o klasické návsi. Jsou to prostranství např.
u hospody, obchodu, zastávky, u kapličky, v místě parčíku, stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad apod. - místa, kam obyvatelé přirozeně směřují. U malých sídel s rozptýlenou
zástavbou, většinou rekreačního charakteru, obvykle veřejná prostranství charakteru návsi
neexistují a ani není potřeba je vymezovat. Územní plán stabilizuje stávající veřejná
prostranství a plochy veřejné zeleně jako jednu z významných hodnot sídel - jde o místa
setkávání obyvatel, místa pro odpočinek, relaxaci.
Územní plán vytváří podmínky pro zkvalitnění a úpravy některých stávajících veřejných
prostranství - jde zejména o prostor před kostelem sv. Martina v Nejdku (PN03) a nábřeží
Rolavy v centru Nejdku (PN04), kde bylo další využití ploch podmíněno zpracováním
územních studií, které podrobně vyřešily využití těchto ploch. Realizací navrženého
dopravního řešení by mělo dojít k odvedení tranzitní, zejména nákladní dopravy z centra
Nejdku a tím ke zklidnění v oblasti náměstí a ke zlepšení kvality tohoto prostoru.
Mezi významné plochy veřejné zeleně patří nově upravené plochy kolem Bernovského
rybníka. Nová plocha veřejné zeleně je navržena nad ulicí Žižkova v rámci plochy PN03.
Územní plán rovněž podporuje vznik nových ploch veřejných prostranství a zeleně
v navržených zastavitelných plochách. Stabilizovány jsou všechny plochy veřejné zeleně
v sídlech.

4.e) Zdůvodnění vymezení a řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby
4.e.1) Přehled a zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy jsou z velké části převzaty z dosud platného územního plánu. Rozsah
zastavitelných ploch byl však oproti dosud platné ÚPD značně redukován s ohledem na reálné
potřeby města i hodnoty území a všechny limity využití území. Doplněny jsou o některé
konkrétní záměry a podněty uplatněné k novému územnímu plánu.
Při zařazení všech požadavků i záměrů původního územního plánu do zastavitelných ploch by
byl jejich rozsah neúměrný skutečným potřebám i možnostem rozvoje města a došlo by
i narušení a poškození zejména přírodních hodnot území. Některé požadavky se mimo to
nacházejí v plochách pro zástavbu zcela nevhodných z územně technických hledisek.
Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na výše uvedené zásady urbanistické koncepce
a s ohledem na ochranu hodnot území. Do zastavitelných ploch jsou zařazeny prioritně volné
proluky a enklávy v zastavěném území nebo lokality navazující na něj; plochy již
zainvestované - přístupné ze stávajících komunikací, ve kterých jsou uloženy sítě technické
infrastruktury. Dále jsou do zastavitelných ploch zařazeny ucelené lokality v návaznosti
na stávající zástavbu, nevyžadující neúměrné investice do dopravní a technické infrastruktury.
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Do zastavitelných území naopak nejsou zařazeny plochy v územích s omezenou možností
napojení na sítě technické infrastruktury, s obtížnou dopravní dostupností, kde by si
vybudování dopravní i technické infrastruktury i její následné provozování a údržba vyžádalo
neúměrné prostředky.
ZASTAVITELNÉ PLOCHY CELOMĚSTSKÉHO VÝZNAMU
Z01 přeložka silnice III/21047 v úseku Kraslická U Žáby, po jižní straně centra Nejdku
převzatý záměr
1,62 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS), veřejné prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- přeložka silnice III/21047 (dříve II/219) je do územního plánu zařazena v souladu se ZÚR
Karlovarského kraje
- tento úsek přeložky vede zastavěným územím severně od železniční trati
- zahrnuje i úpravu podjezdu pod tratí u Bernovského rybníka a novou křižovatku U Žáby
- záměr byl i v územním plánu z r. 2004;
- zábor půd TO2: 0,06 ha TTP a 0,02 ha zahrady – veřejný zájem na výstavbě této
komunikace převyšuje veřejný zájem na ochraně ZPF
Z02 přeložka silnice III/21047 a II/220 v úseku Nejdek U Žáby - Pozorka
3,55 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- tento úsek přeložky vede od Žáby z části zastavěným územím, zčásti nezastavěným,
na Pozorku k ČS PHM
- zahrnuje i novou křižovatku na Pozorce
- realizací přeložky dojde k odvedení dopravní zátěže z Karlovarské a z jižní části náměstí
- záměr byl i v územním plánu z r. 2004, ale v odlišné trase, z dokumentací je zřejmá
podobnost obou řešení ve vztahu vlivu na krajinu; řešení v novém územním plánu je
výhodnější z hlediska dopravního
- přeložka silnice v úseku Nejdek U Žáby – Pozorka byla mírně upravena v trase oproti
platnému ÚPM. Ve srovnávacích tabulkách byly dotčenému orgánu doloženy údaje
o navržených záborech dle ÚPM a dle nového návrhu ÚP. Celkově se zábor půdy oproti
verzi z ÚPM zmenší. Úpravou trasy se sledovaly lepší parametry pro budoucí výstavbu a
využívání silnice.
Z03 přeložka silnice II/220 – v úseku jižně od Pozorky
4,59 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS), veřejné prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- navazuje na přeložku mezi Žábou a Pozorkou a úsek vede nezastavěným územím
- odvádí dopravní zátěž mimo zastavěné území Pozorky
- záměr byl i v územním plánu z r. 2004, ale v odlišné trase
- zábor je navržen v místech, kde již převážně nedochází k faktickému zemědělskému
využívání půdy
- porovnání záborů přeložky z ÚPM a nového ÚP bylo krajskému úřadu doloženo;
na základě těchto údajů vydal souhlasné stanovisko
Z04 nový podjezd na silnici III/21047 směrem na Pernink za Oldřichovem
0,46 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- nový podjezd je do územního plánu zařazen na základě již zpracované dokumentace a
nahradí nevyhovující stávající podjezd.
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Součástí úprav celoměstského významu na silniční síti je ještě plocha přestavby PN01
zařazená do kapitoly 4.d.2).
Podrobněji je dopravní řešení popsáno a odůvodněno v kapitole 4.g.1) Silniční doprava.
NEJDEK
ZN01 Nejdek nad hřbitovem
převzatá plocha
2,68 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), veřejné prostranství (PV),
veřejná zeleň (ZV)
- specifické podmínky využití plochy:
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma, příp. jeho přeložení
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha v blízkosti centra města vyplňuje volnou enklávu obklopenou stávající zástavbou
a stávajícími komunikacemi
- pro obsluhu plochy doporučujeme využít komunikaci v místě dnes vyježděné cesty
na severním okraji plochy
- vzhledem k rozsahu plochy je její využití podmíněno zpracováním územní studie
ZN02 Nejdek, Chodovská (tvoří jeden celek s plochou ZS01a, ZS01b na k.ú. Suchá)
převzatá plocha
1,60 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozvolněná zástavba (BI2)
veřejné prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 směrem k lesu bude umístěna pouze jedna řada zástavby
 rozšíření stávající komunikace v místech, kde je to možné
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
-

limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
 respektování trasy horkovodu
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- pro zástavby budou využity volné proluky a enklávy podél ulice Chodovská
- pokud se podaří alespoň lokální rozšíření stávající komunikace, bude použito
pro výhybny, nebo parkování
- vzhledem k nedostatečným parametrům stávající komunikace a obtížné možnosti jejího
rozšíření není vhodné na ní příliš zvyšovat dopravní zátěž; z tohoto důvodu je plocha
zařazena do specifických ploch pro rozvolněnou zástavbu, kde je mimo jiné stanoven
požadavek větších parcel, to je vhodné i s ohledem na území ve vzdálenosti 50 m
od okraje lesa, protože tato ucelená plocha leží na hranici dvou k.ú., je rozdělena
do dvou částí
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ZN03 Nejdek, Kollárova
převzatá plocha
0,23 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004, zároveň jde o podnět uplatněný k novému
ÚP; plocha je zčásti zastavěna, zbývající volná parcela je přístupná přes pozemek
stejného majitele
- plocha logicky navazuje na stávající zástavbu
ZN04 Nejdek, Kollárova
převzatá plocha
2,05 ha
- bydlení v bytových domech - rozvolněná zástavba (BH1), veřejné prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004, zároveň jde o podnět uplatněný k novému
ÚP, plocha je v blízkosti centra města navazuje na stávající zástavbu bytovými domy a
stávající komunikaci
- vzhledem k pohledové exponovanosti plochy jsou pro její využití stanoveny specifické
podmínky a výstavba je podmíněna zpracováním územní studie
- v jižní části je navrženo rozšíření Kollárovy na 10 m, vzhledem k napojení dalších
zastavitelných ploch
- musí zůstat zachována stávající zeleň jižně od plochy
ZN05 Nejdek, Pod Šibeníkem – Švermova
převzatá plocha
1,80 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, (BI)
specifické podmínky využití plochy:
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
 respektování ochranného pásma železnice
 respektování území s archeologickými nálezy
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004, zároveň jde o podnět uplatněný k novému
ÚP
- plocha je ze tří stran obklopena stávající zástavbou a navazuje na stávající komunikace
- vzhledem k rozsahu plochy a potřebě vyřešit dopravní obsluhu uvnitř plochy je výstavba
podmíněna zpracováním územní studie
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ZN06 Nejdek, nad ulicí Na Stráni
převzatá plocha
0,36 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozvolněná zástavba (BI2)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004, je zde zahájena výstavba
- plocha je obklopena ze dvou stran stávající zástavbou, navazuje na stávající
komunikace, ze kterých budou přístupné stavební parcely
- vzhledem k nedostatečným parametrům stávajících komunikací a obtížné možnosti jejich
rozšíření, není vhodné na nich příliš zvyšovat dopravní zátěž; z tohoto důvodu je plocha
zařazena do specifických ploch pro rozvolněnou zástavbu, kde je mimo jiné stanoven
požadavek větších parcel
ZN07 Nejdek, Kraslická - Na Stráni
převzatá plocha
0,98 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozvolněná zástavba (BI2)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma,
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha uvnitř zastavěného území je obklopena ze všech stran stávající zástavbou,
navazuje na stávající komunikaci
- přístup na parcely doporučujeme z komunikace na severním okraji plochy
- vzhledem k nedostatečným parametrům stávající komunikace a obtížné možnosti jejího
rozšíření, není vhodné na ní příliš zvyšovat dopravní zátěž; z tohoto důvodu je plocha
zařazena do specifických ploch pro rozvolněnou zástavbu, kde je mimo jiné stanoven
požadavek větších parcel
-

ZN08 Nejdek, Kraslická - Luční
převzatá plocha
0,92 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské, rozvolněná zástavba (BV2)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. třídy
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha uvnitř zastavěného území je obklopena ze všech stran stávající zástavbou,
navazuje na stávající komunikace, ze kterých budou přístupné stavební parcely
- vzhledem k nedostatečným parametrům stávajících komunikací a obtížné možnosti jejich
rozšíření, není vhodné na nich příliš zvyšovat dopravní zátěž; z tohoto důvodu je plocha
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zařazena do specifických ploch pro rozvolněnou zástavbu, kde je mimo jiné stanoven
požadavek větších parcel
ZN09 Nejdek, za tratí, Komenského - Jungmannova
převzatá plocha
3,13 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy:
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
 při řešení plochy územní studií bude respektována, pokud to bude možné, stávající
zeleň
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
 respektování ochranného pásma železnice
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004, je zde zahájena výstavba
- jedna z nejvýznamnějších uvnitř zastavěného území je obklopena ze všech stran
stávající zástavbou a navazuje na stávající komunikace
- vzhledem k rozsahu plochy a potřebě vyřešit dopravní obsluhu uvnitř plochy je výstavba
podmíněna zpracováním územní studie
- zeleň, rozptýlená na ploše, by měla být vhodně začleněna do návrhu upořádání plochy
v územní studii
ZN10 Nejdek, Krátká – Komenského
převzatá plocha
3,51 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004, je zde zahájena výstavba
- plocha uvnitř zastavěného území je tvořena prolukami v návaznosti na stávající
komunikace
ZN11 Nejdek, nad ul. Komenského
převzatá plocha
0,69 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), zeleň veřejná (ZV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma,
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování plynovodu
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- v jižní části plochy, v místě vzrostlé zeleně je navržena plocha veřejné zeleně - jde
o pozemek města
- plocha je uvnitř zastavěného území obklopena stávající zástavbou v návaznosti
na stávající komunikace, ze kterých budou přístupné stavební parcely
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ZN12 Nejdek, Zahradní
převzatá plocha
0,40 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha je ze tří stran obklopena stávající zástavbou a navazuje na stávající komunikace,
ze kterých budou přístupné stavební parcely
- část plochy ponechána jako zeleň soukromá a vyhrazená z důvodu přítomnosti zeleně
a podmáčení
ZN13a, ZN13c Nejdek, Dukelská jih
převzaté plochy
1,24 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), veřejné prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plochy jsou převzaty z územního plánu z r. 2004,
- jednotlivé zastavitelné plochy jsou z části uvnitř zastavěného území (ZN13a), zčásti vně
(ZN13c) vyplňují proluky v návaznosti na ulici Dukelská
- plochy přístupné ze stávající komunikace, lze je napojit na stávající sítě technické
infrastruktury
- plochy osluněné od jihu s krásnými vyhlídkami
- část plochy ZN13c byla zmenšena na základě nesouhlasného stanoviska orgánu
ochrany ZPF
ZN13b plocha zastavěna, ZN14 plocha zastavěna
ZN15 Nejdek, ulice Lesní - odbočka z Dukelské
převzatá dvoudílná plocha
0,65 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozptýlená zástavba (BI1)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- obě části plochy jsou převzaty z územního plánu z r. 2004, do návrhu jsou zařazeny
na základě konkrétních záměrů majitelů pozemků
- plochy navazují na zastavěné území a na stávající komunikaci
- v okolí bude vyhlášena přírodní památka k zajištění ochrany EVL, orgán ochrany přírody
však vymezení této zastavitelné plochy připouští
ZN16 Nejdek, Jiřího z Poděbrad
převzatá plocha
0,51 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
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-

limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa ¨
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004 a do návrhu je zařazena na základě
konkrétních záměrů majitelů pozemků
- plocha v zastavěném území vyplňuje enklávu obklopenou stávající zástavbou
ZN17 Nejdek, Letná
převzatá plocha
0,64 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozvolněná zástavba (BI2)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování ochranného pásma železnice
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje ze dvou stran na stávající zástavbu a na místní komunikace
- do návrhu je zařazena na základě požadavku uplatněného k územnímu plánu, protože
jde o území obtížně přístupné, s nevyhovujícími komunikacemi, je k zastavění navržena
jen část požadavku a je zařazena do ploch rozvolněné zástavby
- pozemky p.č. 524/1 a 524/3 ve východní části plochy jsou vedeny v katastru nemovitostí
jako les, ale fyzicky o les nejde a je využíván jako zahrada.
ZN18a, ZN18b Nejdek, Limnická
převzatá plocha
1,73 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma nadzemního elektrického vedení
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- část plochy 18a leží v zastavěném území část 18b mimo zastavěné území
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004, v části ZN18b je zahájena výstavba
- pro zástavbu jsou navrženy proluky ve stávající zástavbě
- území je již zainvestované
-

ZN19 Nejdek, Limnická, jihovýchod
převzatá plocha
0,66 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 území 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- pro zástavbu jsou navrženy dosud nezastavěné plochy v zastavěném území
- území je již zainvestované
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ZN20 Nejdek centrum, předávací stanice tepla
0,03 ha
- technická infrastruktura (TI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze sousedních ploch dopravy
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma železnice
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha v zastavěném území, v místě nového dopravního řešení přeložky silnice z centra
města
- v důsledku umístění přeložky je nutné posunout stávající předávací stanici
ZN21 Nejdek, nové napojení Limnické z ulice J. A. Gagarina, pod garážemi
0,46 ha
- veřejná prostranství (PV) - místní komunikace, pěší trasy
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha z části v zastavěném území
- komunikace je navržena pro zlepšení přístupu do ulice Limnické, využívá část
komunikace pod garážemi
- v ploše může být vybudována i pěší cesta
ZN22 Nejdek, úprava napojení Limnické ulice na silnici III/21047 (Osvětimská)
0,27 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- zlepšení nevyhovujícího napojení Limnické ulice na silnici III/21047 pod LDN
ZN23 Nejdek, úprava napojení ulice Údolní na silnici II/220
0,24 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- nová kruhová křižovatka umožní odstranění dopravní závady - nevyhovujícího odbočení
ze silnice II/220 do ulice Údolní, zároveň umožní lepší napojení sportovního areálu
ZN24 Nejdek, úprava Lidické (silnice III/20912) v úseku železniční přejezd - Švermova
0,11 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha v zastavěném území
- úprava parametrů - rozšíření silnice III/20912 (Lidická) nad železničním přejezdem
ZN25 Nejdek, pěší propojení od nádraží na ulici 9. května
0,11 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha v zastavěném území
- propojení umožní bezpečný a rychlý přístup chodců z oblasti sídliště 9. května k nádraží,
tato trasa je využívána již v současné době
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Plocha ZN26, součást pěšího propojení nákupního centra Pozorka a Nejdku, byla
po projednání z návrhu vypuštěna a je nahrazena jiným řešením pěšího propojení Pozorka Nejdek (ZP11).
ZN27 Nejdek, parkoviště u hřbitova
0,09 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- stávající parkoviště proti hřbitovu má nedostatečnou kapacitu, zejména při pohřbech,
proto územní plán navrhuje rozšíření jeho kapacity
ZN28a, ZN28b Nejdek, pěší propojení z centra ke školce
0,18 ha
- veřejná prostranství (PV), veřejná zeleň (ZV)
- specifické podmínky využití plochy:
 řešení bude koordinováno s plochou PN04 (nábřeží) a s pěšími cestami
na Křížovém vrchu
- limity využití území:
 ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení
 záplavové území a aktivní zóna
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- nové propojení centra s Křížovým vrchem, mateřskou školkou Nerudova na jeho úpatí
a v návaznosti i se zástavbou v okolí Karlovarské
- část ZN28a leží v zastavěném území
- propojení si vyžádá vybudování lávky a schodiště
- návaznosti jsou řešeny v územní studii pro plochu PN04
ZN29 Nejdek, cyklostezka podél Rolavy z centra na sever
0,23 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- limity využití území:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 záplavové území a aktivní zóna
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- pohyb cyklistů ve směru sever jih je zatím možný pouze po silnicích, cyklostezka odvede
cyklisty na bezpečnou trasu podél Rolavy
- plocha ZN29 v zastavěném území navazuje na plochu KN02 vymezenou mimo
zastavěné území a tvoří s ní jeden celek - je součástí navržené cyklotrasy Nejdek Vysoká Pec
ZN30 Nejdek, cyklostezka podél Rolavy z centra na jih
0,70 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 oddělit cyklostezku od komunikace, pokud to prostorové poměry dovolí
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- druhá větev cyklotrasy z centra na jih, cyklostezka odvede cyklisty na bezpečnou trasu
do nivy Rolavy
- je součástí navržené cyklotrasy Nejdek - Pozorka
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ZN31 Nejdek, cyklostezka Karlovarská, pod zahrádkami (součást cyklostezky podél Rolavy)
0,04 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha v zastavěném území
- součást cyklotrasy Nejdek centrum - Vlnap - Pozorka; cyklostezka je vedená
nad Karlovarskou, podél zahrádek
ZN32 Nejdek, cyklostezka Karlovarská, sídliště
0,06 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha v zastavěném území
- součást cyklotrasy centrum - ZŠ Karlovarská - sportovní areál; úsek vedený
po Karlovarské je převeden na samostatnou cyklostezku
ZN33 Nejdek, cyklostezka Lipová - Údolní
0,03 ha
- veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- další součást cyklotrasy centrum - ZŠ Karlovarská - sportovní areál; úsek mezi Lipovou
a Údolní je veden samostatnou cyklostezkou mezi garážemi
ZN34 Nejdek - Limnice, úprava napojení a parkoviště pro sportovní areál Limnice
0,31 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 respektování stávající vzrostlé zeleně
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha v zastavěném území
- zlepšení parametrů místní komunikace zpřístupňující sportovní areál a vymezení plochy
parkoviště pro návštěvníky areálu
ZN35 Nejdek - Limnice, pěší propojení sportovního areálu s navrženou plochou sportu ZP08
0,02 ha
- Veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 respektování stávající vzrostlé zeleně
- limity využití území:
 záplavové území a aktivní zóna
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 pěší propojení stávajícího sportovního areálu a nové rozvojové plochy
pro sportovní využití (například zázemí pro sportoviště - ubytování apod.)
Po společném jednání byly doplněny do návrhu územního plánu tyto plochy:
ZN36 Nejdek - u hřbitova
převzatá plocha
0,16 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 z účelové komunikace, která je navržena k a rozšíření v rámci plochy ZN01
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limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je v zastavěném území
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku
uplatněné při společném jednání a je převzata z územního plánu z r. 2004
ZN37 Nejdek - Krásná vyhlídka - parkoviště
0,14 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování ochranného pásma nadzemního vedení VN 22 kV
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu převzata z územní studie Křížový vrch, ve které je určena
pro záchytné parkoviště pro 30-40 aut pro návštěvníky Křížového vrchu
- plocha navazuje na stávající parkoviště u hotelu Krásná vyhlídka
ZN38 Nejdek - Dukelská
převzatá plocha
0,70 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI),
- specifické podmínky využití plochy:
 v maximální možné míře bude zachována stávající vzrostlá zeleň
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku a je
převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha je ze dvou stran obklopena zastavěným územím, ze třetí strany stávající místní
komunikací
- plocha přístupná ze stávající komunikace, napojitelná na stávající sítě technické
infrastruktury
- oslunění od jihu
ZN39 plocha zastavěna
ZN40 Nejdek - Dukelská (u Gajdošových)
převzatá plocha
0,12 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozptýlená zástavba (BI1)
- specifické podmínky využití plochy:
 respektovat věcné břemeno vodovodu
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 vodovodní řad a jeho OP
 nadzemní vedení VN a NN, trafostanice
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Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku a je
převzata z územního plánu z r. 2004 – vydáno stavební povolení, plocha je zčásti
zastavěna
- plocha navazuje na stávající jednostranně obestavěnou komunikaci a je napojitelná
na stávající sítě technické infrastruktury
ZN41 Nejdek - Komenského I
převzatá plocha
1,38 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy:
 podmínka zpracování územní studie
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací a v souladu s územní studií
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku
uplatněné při společném jednání a je převzata z územního plánu z r. 2004, je zde
zahájena výstavba
- plocha se nachází v proluce ze tří stran obklopené stávající zástavbou a komunikací
ZN42 pro nesouhlas orgánu ochrany ZPF z dalšího projednávání vyjmuta,
ZN43 plocha zastavěna
ZN44 Nejdek - napojení VLNAPu
0,17 ha
- veřejná prostranství (PV)
- limity využití plochy:
 záplavové území
 ochranné pásmo železnice
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- nové napojení areálu VLNAP by mělo zajistit kapacitní dopravní obsluhu areálu, která
nezatíží stávající obytnou zástavbu
- plocha je v zastavěném území
- je vázáno na realizaci přeložky silnice III/21047 a II/220 v úseku Nejdek U Žáby Pozorka
- cílem je převedení dopravy do výrobního areálu mimo centrum města napojením
na navrženou přeložku silnice II/220. Hlavním důvodem je odvedení nákladní dopravy
z úzkého hrdla při vjezdu Karlovarské do náměstí
- dalším cílem je i alternativní možnost připojení hasičů a záchranné služby
ZN45 pro nesouhlas orgánu ochrany ZPF z dalšího projednávání vyjmuta.
Po veřejném projednání byly doplněny do návrhu územního plánu na základě pokynů
pořizovatele tyto plochy:
ZN46 Nejdek - Dukelská
převzatá plocha
0,34 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozptýlená zástavba (BI1)
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace - Dukelská
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
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Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě námitky vlastníka pozemku uplatněné
při veřejném projednání a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající jednostranně obestavěnou komunikaci Dukelská a na
zastavěné území a je napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury
- v okolí bude vyhlášena přírodní památka k zajištění ochrany EVL, orgán ochrany přírody
však vymezení obdobně umístěných zastavitelných ploch připouští (např. ZN15)
- k narušení organizace zemědělského půdního fondu docházet nebude, protože lokalita je
navržena podél komunikace v blízkosti stávajících ploch pro bydlení, nevybíhá
do ucelených zemědělských ploch
- nedojde k narušení hydrologických a odtokových poměrů v území, nebude narušena ani
síť zemědělských účelových komunikací
- dotčena zemědělská půda TO 5
ZN47 Nejdek - Komenského – Zahradní
3,29 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy:
 podmínka zpracování územní studie
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací (Zahradní a Komenského)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě pokynů na úpravu ÚP
- pozemky jsou ve vlastnictví státu a město je po zařazení do zastavitelných ploch bude
moci získat do svého majetku
- jde o enklávu prakticky zcela obklopenou zástavbou, která byla do ÚP k veřejnému
projednání zařazena jako územní rezerva R01
- protože sousední plocha ZN 41 je již z části zastavěna, je plocha ZN47 zařazena také
do návrhu
- pro město se zvýší efektivita investic do veřejné infastruktury, kterou bude moci budovat
pro obě plochy současně
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- dotčena zemědělská půda TO 5 (podmínka přednostního odnětí méně kvalitní půdy)
BERNOV
ZB01 Bernov západ, proluky
převzatá plocha
0,58 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k plochám:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma vedení VN
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004 a vyplňuje dosud nevyužité proluky mezi
stávající zástavbou, je zde zahájena výstavba
- využití stávající zainvestované místní komunikace
ZB02 Bernov, u silnice
převzatá plocha
1,06 ha
- plochy smíšené obytné venkovské (SV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
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přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. třídy a přes sousední pozemek stejného majitele.
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN včetně ochranného pásma
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- navazuje na zastavěné území je zařazena do územního plánu na základě konkrétního
záměru majitelů a na základě podnětu uplatněného k územnímu plánu
- parcela č.p. 110/1 v k.ú. Bernov byla v minulosti směněna městem se současnými
majiteli; směna proběhla podle ceny pozemků, kdy předmětná plocha byla naceněna
podle možnosti zastavění dle stávajícího ÚPM; z toho důvodu je nutné, aby plocha
zůstala v zastavitelné ploše
-

ZB03 – ploch je z návrhu vypuštěna na základě výsledku projednání - nesouhlasné stanovisko
DO ochrany ZPF
ZB04 Bernov, sever
0,34 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy:
 zachovat stávající zeleň v jihozápadní části plochy
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové cesty
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování vodoteče v jihozápadní části plochy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha v zastavěném území navazuje na stávající zástavbu
ZB05 Bernov, východ, nad silnicí
převzatá plocha
0,35 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- využití proluky mezi stávající zástavbou
ZB06 Bernov - Vasrštat, k Lesíku
převzatá plocha
0,94 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
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plocha v zastavěném území, navazuje na stávající zástavbu a využívá pro obsluhu
stávající komunikace

ZB07 Bernov - Vasrštat
převzatá plocha
0,25 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající zástavbu a na stávající komunikaci
ZB08 Bernov - Vasrštat, pod lesem
převzatá plocha
0,76 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejné prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající a navržené místní komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající zástavbu a na stávající komunikaci
- do návrhu zařazena na základě konkrétního záměru majitele pozemků
ZB09 - plocha vypuštěna z návrhu na základě výsledku projednání - nesouhlasné stanovisko
DO ochrany ZPF
ZB10 Bernov, Vysoká Jedle
převzatá plocha
0,42 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozptýlená zástavba (BI1)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace
- limity využití plochy:
 EVL
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající zástavbu a komunikaci
- do návrhu zařazena na základě konkrétního záměru majitele pozemků a na základě
vydaných stavebních povolení
- v okolí bude vyhlášena přírodní památka k zajištění ochrany EVL, orgán ochrany přírody
však vymezení této zastavitelné plochy připouští
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ZB11 Bernov, u silnice
převzatá plocha
0,37 ha
- výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace, případně ze silnice III/21047
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. třídy
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- využita enkláva mezi silnicí a stávající plochou výroby
ZB12 Bernov - napojení Vasrštatu na silnice III/21047
0,18 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- limity využití plochy:
 ÚSES
 průchod přes nivu potoka
 záplavové území a aktivní zóna
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- propojení zlepší napojení místní části Vasrštat na silnici III/21047, je navrženo v místě
dnes používané trasy - úzké „panelky“
ZB13 Bernov, Vasrštat, cyklostezka
0,05 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- plocha se nachází v zastavěném území
- cyklostezka je součást trasy Jungmannova - Kraslická - Lesík
ZB14 Bernov, Vysoká Jedle
1,04 ha
- plochy staveb pro hromadnou rekreaci - rozvolněná zástavba (RH1)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- rozšíření kapacity stávajícího rekreačního zařízení
- plocha je zařazena do návrhu na základě konkrétního záměru
- jižní část pozemku s vodní plochou zůstane nezastavitelná (plochy zeleně soukromé
a vyhražené)
- lokalita ZB14 je situována nad stávajícími budovami rekreačního střediska; rekreační
středisko od svého počátku prioritně sloužilo sportovním klubům dětí a mládeže;
vzhledem k trvalé oblíbenosti tohoto zařízení je záměrem vybudování dalšího typu
ubytování pro letní aktivity, a to v chatkách; vzhledem ke sklonitému terénu se bude
jednat o volné rozmístění chatek po stráni se svolávací (veřejnou) plochou uprostřed
- severní část zastavitelné plochy byla oproti návrhu k veřejnému projednání zmenšena
o cca 0,8 ha

39

-

Lokalita je již desetiletí využívána jako tzv. Lyžařská chata. Po mnoho let tedy již slouží
účelu, který navrhuje ÚP. Řada generací, především sportovců z dětských sportovních
oddílů, jezdí do této lokality na soustředění či na letní prázdniny. Vzhledem k poloze
Nejdku, jeho blízkosti k přírodním sportovním plochám a tradici sportovních oddílů
ve městě, je akutní potřeba takovéhoto areálu, který splní i rostoucí nároky na ubytování,
hygienu a stravu, zcela zřejmá.

Po společném jednání byly doplněny do návrhu územního plánu tyto plochy:
ZB15 Bernov – Mokřina
převzaté plochy
1,06 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské - rozptýlená zástavba (BI1),
- specifické podmínky využití plochy:
 rozšíření komunikace na požadované parametry na úkor nových zastavitelných
parcel
 v části plochy na poz. p.č. 221/1 bude vymezena 1 parcela 1500 m2 pro umístění
1 RD
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace na jižní straně plochy
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 EVL
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínek vlastníků pozemků
uplatněných při společném jednání a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha je vymezena na zemědělské půdě třídy ochrany 5
- pozemky zakoupili vlastníci od města na výstavbu v souladu s dosud platným územním
plánem, případně je na nich vydáno stavební povolení na výstavbu
- plocha sestává z několika samostatných částí, navazuje na stávající rozptýlenou
zástavbu (zastavěné území), je přístupná ze stávající, částečně obestavěné komunikace
a je napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury
- plocha se nachází v území charakteristickém rozptýlenou zástavbou, proto jsou pro ni
stanoveny specifické podmínky využití
ZB16 Nad Bernovem I
převzatá plocha
0,06 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské - rozptýlená zástavba (BI1),
- specifické podmínky využití plochy:
 nejsou stanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace
- limity využití plochy:
 půda TO1 na části plochy
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě vydaného územního souhlasu na RD
a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha je přístupná ze stávající komunikace a je napojitelná na stávající sítě technické
infrastruktury
- vymezena je v minimálním rozsahu v místě zbořeniště a přilehlé plochy a je určena
pro 1 RD
- plocha se nachází v území charakteristickém rozptýlenou zástavbou, proto jsou pro ni
stanoveny specifické podmínky využití
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ZB17 Nad Bernovem II
převzatá plocha
0,45 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské - rozptýlená zástavba (BI1),
zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
- specifické podmínky využití plochy:
 nejsou stanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace
- limity využití plochy:
 lokální biokoridor
 území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě vydaného stavebního povolení na RD
a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha je přístupná ze stávající komunikace a je napojitelná na stávající sítě technické
infrastruktury
- plocha zasahovala do lokálního biokoridoru, který byl v tomto území vymezen
v dostatečné šíři, proto je zmenšen o plochu, na které bude umístěna zástavba, zbytek
plochy směrem k vodoteči je zařazen do ploch zeleně soukromé a vyhrazené
- plocha se nachází v území charakteristickém rozptýlenou zástavbou, proto jsou pro ni
stanoveny specifické podmínky využití
Po veřejném projednání byla doplněna do návrhu územního plánu tato plocha:
ZB18 Bernov západ
severní část plochy je převzatá
0,31 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy:
 v ploše smí být umístěny max. 3 RD
 přístupová komunikace na poz. p.č. 1341
- přístup k ploše:
 z vlastní komunikace navazující na veřejnou komunikaci
- limity využití plochy:
 půda TO1 na malé části plochy
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 území s archeologickými nálezy v části plochy
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě námitky vlastníka pozemků a severní
část je převzata z územního plánu z r. 2004
- pozemky navazují na zastavěné území a na sítě technické infrastruktury nacházející se
v blízkosti plochy
- pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost, ale, nejsou dlouhodobě zemědělsky
využívány a jsou částečně znehodnocený vzrostlými nálety
- plocha je vymezena z větší části na půdě TO3, pouze okraj zasahuje do TO1
FOJTOV
ZF01 Fojtov, sever
1,22 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III/2206
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-

limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 respektování trasy dálkového kabelu
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha navazuje na stávající zástavbu a silnici III. třídy
- do návrhu zařazena na základě podnětu uplatněného k územnímu plánu
ZF02 Fojtov, severozápad – proluky
převzatá plocha
0,89 ha
- plochy smíšené obytné venkovské (SV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
-

limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice II. tř.
 respektování trasy dálkového kabelu
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží v zastavěném území a část je převzata z územního plánu z r. 2004
- využití proluk ve stávající zástavbě
- vzhledem k sousedství silnice II. třídy a charakteru okolní zástavby je zařazena do ploch
smíšených obytných venkovských
ZF03 Fojtov, severovýchod
převzatá plocha
0,61 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží v zastavěném území a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající zástavbu a místní komunikaci
ZF04a, ZF4b Fojtov, střed, u silnice - proluky
převzatá plocha
1,35 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy:
 na ploše ZF04a bude, pokud možno, zachována kvalitní vzrostlá zeleň
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. třídy, případně z účelové komunikace
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží z části v zastavěném území a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha vyplňuje 2 enklávy mezi stávající zástavbou a silnicí III. tř.
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-

plocha ZF04a je zarostlá vysokou zelení, při jejím využití je třeba tuto zeleň zachovat
v maximální možné míře

ZF05 Fojtov, pod Karlovarskou silnicí
1,16 ha
- rekreace - zahrádkové osady (RZ), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
přístup k ploše:
 z komunikace na rozhraní se stávajícími zahrádkami
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice II. tř.
 respektování trasy dálkového kabelu
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží v zastavěném území
- vzhledem k sousedství silnice II. třídy není vhodná pro obytnou zástavbu, proto je
navržena pro rozšíření sousední zahrádkové osady
-

ZF06 Fojtov, sever - nové připojení silnice III/2206 na silnici II/220
0,34 ha
dopravní infrastruktura silniční (DS), veřejná prostranství (PV)
- limity využití plochy:
 respektování trasy dálkového kabelu
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- nové připojení silnice III. tř. na silnici II/202 zlepší rozhledové poměry a zvýší bezpečnost
křižovatky (již realizováno)
ZF07 Fojtov, jihovýchod - úprava a nové připojení místní komunikace na silnici II/220
u autobusové zastávky
0,05 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- limity využití plochy:
 respektování trasy dálkového kabelu
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- nové připojení místní komunikace, která je zároveň využívána pro přístup k autobusové
zastávce - zlepšení rozhledových poměrů na křižovatce
ZF08 Nový Fojtov, rozšíření stávajícího agroturistického areálu - plocha vypuštěna
po společném jednání na základě pokynu pořizovatele – agroturistický areál ukončil svoji
činnost.
Po společném jednání byla doplněna do návrhu územního plánu tato plocha:
ZF09 Fojtov, výrobní plocha u silnice před Pozorkou
3,17 ha
- plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL
- limity využití plochy:
 meliorace - nesmí být porušena jejich funkce na okolních pozemcích, pokud jsou
funkční
- specifické podmínky využití plochy:
 plocha smí být využita pouze pro záměry nespadající do kategorie I a II příl. č. 1
k zákonu 100/2001 Sb.
 podmínka zpracování územní studie
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 respektování navržené cyklostezky Pozorka - Fojtov (KF01)
přístup k ploše:
 ze stávající silnice II. tř.
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
 město bude mít plochu pro umístění případných zájemců o investování
do výrobních a skladových aktivit, což vytvoří předpoklady pro budoucí nové
pracovní příležitosti
 plocha je dobře dopravně přístupná s možností napojení na sítě technické
infrastruktury
 plocha není v konfliktu s ochranou hodnot území a hygieny prostředí
 plocha zařazena do ÚP na základě podnětu města
 jde o jedinou zastavitelnou plochu pro výrobu
 lokalita není variantní, bylo posuzováno několik možností a tato jediná zůstala
po zvážení všech možných kritérií
 Velmi zásadním důvodem pro její vymezení je neexistence nabídky takovéto
lokality pro stávající nejdecké firmy, které mají potřebu dalšího rozšiřování svých
provozů. Důsledkem déle trvající potřeby takovýchto lokalit je přemisťování výroby
z Nejdku do jiných měst, kde nabídka ploch je. (viz např. Swiss Form, nebo ZPA
Industry).
 Velikost plochy byla zvolena z důvodu větší variability nabídky města pro zájemce
z řad investorů, ať už nejdeckých nebo externích. Nabídka malých ploch pro výrobu
automaticky vylučuje perspektivní výrobce, potažmo zaměstnavatele obyvatel
města, kteří v převážné většině mají zkušenosti právě s prací v oblasti průmyslu.
-

LESÍK
ZL01 Lesík, u silnice I
0,11 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
- přístup k ploše:
 ze stávající komunikace
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha navazuje na stávající komunikaci a navazuje na zastavěné území
- plocha zařazena do ÚP na základě podnětu majitele pozemku
Po společném jednání byly doplněny do návrhu územního plánu tyto plochy:
ZL02 Lesík, u silnice II
převzatá plocha
0,31 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 respektování území s archeologickými nálezy
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. tř.
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku
uplatněné při společném jednání a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající silnici a vyplňuje enklávu v zastavěném území
- možnost napojení na stávající sítě technické infrastruktury
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Plochy ZL03 a ZL04 jsou pro nesouhlas orgánu ochrany ZPF z územního plánu vyjmuty.
ZL05 Lesík, u silnice, rozptýlená zástavba
převzatá plocha
0,38 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské - specifické (BV1).
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. tř.
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě vydání územního souhlasu na RD je
převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající silnici III. třídy a vyplňuje proluku mezi dvěma stávajícími
RD
- nachází se v území charakteristické rozptýlenou zástavbou, proto je zařazena do ploch
rozptýlené zástavby BV1
LUŽEC
Po společném jednání byla doplněna do návrhu územního plánu tato plocha:
ZU01 Lužec
2,00 ha
- plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH), plochy staveb pro hromadnou
rekreaci - rozvolněná zástavba (RH1), zeleň soukromá a vyhražená (ZS)
- limity využití plochy:
 respektování nadzemního vedení VN 22 kV s O.P.
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
- specifické podmínky využití plochy:
 v lokalitě ZU01 může být maximálně 100 lůžek
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. tř.
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemků a
přilehlého hotelu Zámek Lužec
- záměrem je rozšíření stávajícího rekreačního zařízení
- část plochy je zařazena do ploch hromadné rekreace RH, část do ploch hromadné
rekreace – rozvolněná zástavba RH1, kde se předpokládá méně intenzivní zástavba
- plocha navazuje na stávající silnici a na stávající zástavbu
Po veřejném projednání byla doplněna do návrhu územního plánu tato plocha:
ZU02 Lužec
0,16 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské - rozptýlená zástavba (BI1)
- specifické podmínky využití plochy:
 v ploše smí být umístěn max. 1 RD
- limity využití plochy:
 respektování území s archeologickými nálezy.
- přístup k ploše:
 ze stávající komunikace
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Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě námitky vlastníka pozemků
- do zastavitelných ploch je zařazena část pozemku navazující na stávající komunikaci a
stávající zástavbu a vzhledem k lokalitě, pro kterou je charakteristická rozptýlená
zástavba, je také zařazen do ploch rozptýlené zástavby BI1
- pozemek je veden jako zemědělská půda - trvalý travní porost, ale není dlouhodobě
zemědělsky využíván a část navržená k zastavění je zarostlá vzrostlými nálety
- dotčena zemědělská půda TO 3 a TO5
OLDŘICHOV
Po veřejném projednání byla doplněna do návrhu územního plánu tato plocha:
ZO01 Oldřichov
převzatá plocha z platného územního plánu
0,08 ha
- plocha staveb pro rodinnou rekreaci – rozptýlená zástavba (RI1)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování OP silnice III. třídy
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004,
- pozemky byly zakoupeny za účelem výstavby v souladu s dosud platným ÚPM
- plocha navazuje na stávající silnici a zástavbu obdobného charakteru
- nejde o zábor zemědělského půdního fondu (ostatní plocha)
POZORKA
ZP01 Pozorka, sever
převzatá plocha
1,40 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace, která se navrhuje k rozšíření
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004, je zde zahájena výstavba
- plocha navazuje na stávající zástavbu a na místní komunikaci
- úprava napojení stávající komunikace je navržena v souvislosti s jejím napojením do
nově navržené křižovatky u ČS PHM
ZP02a, ZP02b Pozorka, severozápad
převzatá plocha
0,72 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), plochy smíšené obytné venkovské
(SV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace, případně ze silnice II. tř.
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-

limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
 respektování ochranného pásma silnice II. tř.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží z části v zastavěném území a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha využívá proluky obklopené stávající zástavbou
ZP03 Pozorka, v zatáčce pod silnicí
převzatá plocha
0,53 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování dálkového kabelu
 respektování ochranného pásma silnice II. tř.
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha využívá proluku ve stávající zástavbě
ZP04 Pozorka, u rybníka
převzatá plocha
3,61 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování VTL plynovodu včetně ochranného pásma
 respektování dálkového kabelu
 respektování území s archeologickými nálezy
 respektování ochranného pásma silnice II. tř.
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha využívá enklávu mezi stávající zástavbou a místní komunikací a silnicí
- do územního plánu je zařazena na základě podnětu uplatněného k územnímu plánu
ZP05 Pozorka, jihovýchod
převzatá plocha
0,52 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy:
 pokud to bude možné, zachování vzrostlé zeleně na ploše
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
- limity využití plochy:
 respektování VTL plynovodu včetně ochranného pásma
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha využívá proluky ve stávající zástavbě v návaznosti na místní komunikace
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ZP06 Pozorka
převzatá plocha
0,95 ha
- plochy smíšené obytné - městské (SM)
- specifické podmínky využití plochy:
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
- přístup k ploše:
 novým odbočením ze silnice II/220
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice II. třídy
 respektování dálkového kabelu
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je v majetku města a do územního plánu je plocha zařazena na základě záměru
tyto pozemky využít pro výstavbu
- v původním územním plánu byla tato plocha vymezena jako zastavitelná pro rekreační
využití - vzhledem k sousedství stávající silnice II. třídy i její navržené přeložky není pro
rekreační využití vhodná, proto je územním plánem zařazena do ploch smíšených
městských, které umožní širší škálu využití včetně bydlení nebo občanského vybavení
- plocha je potenciálním ohniskem – významným místem s nabídkou služeb pro Pozorku
- plocha respektuje stávající zeleň
Plocha ZP07 pro ČOV je již zastavěna.
ZP08 Pozorka, rozšíření sportovního areálu Limnice
převzatá plocha
1,40 ha
- tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 pokud to bude možné, zachování vzrostlé zeleně na ploše
 respektování krajinného rázu (to znamená stavby drobnějšího měřítka, vyloučeny
haly).
- přístup k ploše:
 pro automobily z prodloužené místní komunikace odbočující ze silnice II/220
 pro pěší propojením přes vodoteče (nové lávky) ze stávajícího sportovního areálu
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování stávající vzrostlé zeleně
 respektování nadzemního vedení VN 22 kV
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- sportovní areál nemá možnosti umístění dalších potřebných staveb a zařízení na
stávajících plochách
- plocha je umístěna mimo vymezený ÚSES
- pro celou oblast 025 Limnice dle stávajícího ÚPM Nejdku je vypracovaná územní studie
(zpracovatel: Ing. arch. Roman Koucký, 2006); navržená plocha ZP08 byla převzata z
ÚPM Nejdek (zastavitelné rozvojové rekreační území), a to nikoli pro sportovní aktivity,
ale pro možnou výstavbu budovy pro ubytování sportovních oddílů; plocha tedy naplňuje
požadavek vytvoření zázemí pro sportovní areál Limnice
Plocha ZP09 byla z návrhu vypuštěna; v průběhu zpracování ÚP zde byl vydán v souladu
s platným ÚPM územní souhlas na 1 RD.
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Po společném jednání byly doplněny do návrhu územního plánu tyto plochy
ZP10 Pozorka sever u lesa II
převzatá plocha
0,25 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku a na
základě vydaného společného souhlasu na RD, je převzata z územního plánu z r. 2004,
zčásti je zastavěna
- plocha navazuje na zastavěné území a stávající místní komunikaci
- v ploše budou umístěny pouze 2 RD, na každé parcele jeden
ZP11 Pozorka - pěší trasy Nejdek – Pozorka
0,15 ha
- veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky města
- v místní části Pozorka chybí pěší trasy podél frekventované silnice II. třídy i propojení
s Nejdkem
- řešení je převzato z dokumentace „Nejdek -Pozorka řešení pěších tras“ (Inplan,
08/2016), var. A
- trasy jsou vedeny z části po pozemcích stávající silnice nebo veřejných prostranství, části
vedené na nově vymezených plochách jsou zařazeny do zastavitelné plochy ZP11 a
zároveň jsou vymezeny jako veřejně prospěšná stavba VD44.
ZP12 Pozorka - Domov se zvláštním režimem
1,95 ha
- Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - (OV)
- specifické podmínky využití plochy:
 respektování dopravního řešení navrženého v projednávaném novém ÚP Nejdek
- přístup k ploše:
 ze stávající komunikace po vybudování dopravního řešení navrženého v novém ÚP
Nejdek je možné dopravní napojení z těchto nových komunikací
- limity využití plochy:
 poddolované území
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- Bude sloužit k rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem Matyáš.
- Zařazeno do ÚP na základě žádosti města.
- Na základě stanoviska dotčeného orgánu byla plocha zmenšena z 3,11 ha na 1,95 ha;
zbytek návrhové plochy je nově zařazen do plochy specifické krajinné smíšené plochy
NS1, ve které bude možné realizovat lesopark, přístupové komunikace k zařízení a
specifické plochy pro parkování v zeleni.
Po veřejném projednání byla doplněna do návrhu územního plánu tato plocha:
ZP13 Pozorka, k Suché
0,13 ha
- plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
- limity využití plochy:
 respektování O.P. nadzemního vedení VN 22 kV
 respektování navrženého vodovodního přivaděče
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přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě námitky vlastníka pozemku
- plocha navazuje na zastavěné území a stávající místní komunikaci
- v ploše bude umístěna pouze 1 chata
- dotčena zemědělská půda TO 5
-

SUCHÁ
ZS01a, ZS01b Suchá - Chodovská (tvoří jeden celek s plochou ZN02 na k.ú. Nejdek)
převzatá plocha
0,96 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozvolněná zástavba (BI2)
veřejné prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 směrem k lesu bude umístěna pouze jedna řada zástavby
 rozšíření stávající komunikace v místech, kde je to možné
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
 respektování horkovodu a jeho ochranného pásma
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha využívá proluky a volné enklávy v návaznosti na stávající zástavbu a na místní
komunikaci
ZS02 Stará Suchá, sever
převzatá plocha
0,32 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. třídy
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží v zastavěném území a je převzata z územního plánu z r. 2004
- využití proluky ve stávající zástavbě v návaznosti na místní komunikaci
ZS03 Stará Suchá, západ
převzatá plocha
0,42 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování horkovodu a jeho ochranného pásma
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží v zastavěném území a je převzata z územního plánu z r. 2004
- využití dosud nezastavěných pozemků v zastavěném území v návaznosti na místní
komunikaci
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ZS04a, ZS04b Stará Suchá, východ
převzatá plocha
1,25 ha
- plochy smíšené obytné venkovské (SV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží z části v zastavěném území a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha byla zařazena do návrhu na základě konkrétních záměrů
- využití dosud nezastavěných proluk v zastavěném území v návaznosti na místní
komunikace
ZS05a Nová Suchá, sever
převzatá plocha
0,11 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží v zastavěném území a je převzata z územního plánu z r. 2004
Plocha ZS05b, ležící mimo zastavěné území, byla vypuštěna na základě výsledku společného
jednání.
ZS06 Nová Suchá, jih
převzatá plocha
2,44 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy:
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací a účelové komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování ochranného pásma vodních zdrojů
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží v zastavěném území a je převzata z územního plánu z r. 2004
- využití dosud nezastavěných proluk v zastavěném území v návaznosti na místní
komunikace
ZS07 Nová Suchá, východ
převzatá plocha
1,55 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 stávající místní komunikaci a ze silnice III. tř.
- limity využití plochy:
 respektování nadzemního vedení VN 22kV
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
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-

využití enklávy ze dvou stran ohraničené stávající zástavbou, ze dvou stran
komunikacemi

Po společném jednání byla doplněna do návrhu územního plánu tato plocha:
ZS08 Stará Suchá, střed
převzatá plocha
0,51 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku a je
převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha leží v zastavěném území a navazuje na stávající silnici a místní komunikaci
Po veřejném projednání byly doplněny do návrhu územního plánu tyto plochy:
ZS09 Stará Suchá, střed, farma
převzatá plocha - západní část, východní je nově navržena
0,94 ha
- plochy smíšené obytné venkovské (SV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. třídy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě námitky vlastníka pozemku a západní
část je převzata z územního plánu z r. 2004
- západní část plochy navazuje na severu a jihu na zastavěné území ze zbývajících stran
na stávající silnici a místní komunikaci, východní část navazuje ze dvou stran na
komunikaci a zastavěné území
- obě plochy budou sloužit pro rozšíření stávající rodinné farmy a jezdeckého oddílu
- dotčena zemědělská půda TO 3 a TO5 a ostatní plochy
ZS10 Stará Suchá, jihozápad
převzatá plocha
0, 39 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. třídy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě námitky vlastníka pozemku a je
převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na zastavěné území a na stávající silnici a místní komunikaci
- pozemek je veden jako trvalý travní porost, ale zejména jeho východní část, která je
navržena k zastavění, je zarostlá náletovými dřevinami a není tudíž zemědělsky
využívaná
- dotčena zemědělská půda TO4
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Plocha ZS11 byla zařazena do dokumentace k opakovanému veřejnému projednání, ale na
základě výsledků projednání musela být z dokumentace vypuštěna.

TISOVÁ
ZT01 Tisová severozápad I
převzatá plocha
0,31 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. tř.
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- je zde zahájena výstavba
- využití proluk mezi stávající zástavbou a silnicí III. třídy
ZT02 Tisová jih, rozptýlená zástavba
převzatá plocha
0,70 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské - rozptýlená zástavba (BV1)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha leží v zastavěném území a je převzata z územního plánu z r. 2004
- využití dosud nezastavěných proluk v zastavěném území v návaznosti na místní
komunikace
- současný vlastník lokality ZT02 již prokazatelně vynaložil náklady na zakoupení
pozemku, který mu byl městem prodán jako zastavitelný pozemek, a to v souladu s ÚPM
Nejdku z roku 2004 (zastavitelné rozvojové obytné území, lokalita 041 Tisová); z výše
uvedeného důvodu tuto lokalitu již není možné vyjmout ze zastavitelných ploch
Po společném jednání byly doplněny do návrhu územního plánu tyto plochy:
ZT03 Tisová jih I
převzatá plocha
0,23 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
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Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě pokynu pořizovatele a je převzata
z územního plánu z r. 2004
- leží v zastavěném území, v návaznosti na stávající silnici
ZT04 Tisová jih II
převzatá plocha
0,19 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku
p.č. 787 v k.ú. Tisová a pokynu pořizovatele, plocha je převzata z územního plánu z r.
2004
- z pozemku je do zastavitelných ploch zařazena jen část pro 1 RD
- plocha leží v návaznosti na zastavitelnou plochu ZT03 v zastavěném území a na stávající
silnici, mezi dvěma místními komunikacemi, nevybíhá do zemědělských ploch
- jedná se o urbanizovanou část území, kde zástavba rodinnými domy podél komunikace
je logická. Stávající ÚPM Nejdku v tomto území navrhuje zástavbu v daleko větší míře a
území dokonce klasifikuje jako rozvojové
- dotčena zemědělská půda TO3
ZT05 plocha zastavěna
Po veřejném projednání byly doplněny do návrhu územního plánu tyto plochy:
ZT06 Tisová jih III
převzatá plocha
0,33 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě pokynu pořizovatele, plocha je
převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha leží v enklávě ze tří stran obklopené zastavěným územím, nevybíhá do
zemědělských ploch
- jedná se o urbanizovanou část území, kde zástavba rodinnými domy podél komunikace
je logická. Stávající ÚPM Nejdku v tomto území navrhuje zástavbu v daleko větší míře a
území dokonce klasifikuje jako rozvojové
- dotčena zemědělská půda TO3
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ZT07 Tisová střed I
převzatá plocha
0,49 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. třídy
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě pokynu pořizovatele, plocha je
převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha leží v návaznosti na stávající silnici, v enklávě ze tří stran obklopené zastavěným
územím
- jedná se o urbanizovanou část území, kde zástavba rodinnými domy podél komunikace
je logická. Stávající ÚPM Nejdku v tomto území navrhuje zástavbu v daleko větší míře a
území dokonce klasifikuje jako rozvojové
- dotčena zemědělská půda TO5
- část plochy v rozsahu 0,23 ha tvoří odlesněný lesní pozemek, na kterém jsou v současné
době umístěny stavby
ZT08 Tisová střed II
převzatá plocha
0,27 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. třídy
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě pokynu pořizovatele, plocha je
převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha leží v enklávě ze dvou stran obklopené zastavěným územím, ze třetí přiléhá
k silnici, nevybíhá do zemědělských ploch
- jedná se o urbanizovanou část území, kde zástavba rodinnými domy podél komunikace
je logická. Stávající ÚPM Nejdku v tomto území navrhuje zástavbu v daleko větší míře a
území dokonce klasifikuje jako rozvojové
- dotčena zemědělská půda TO5
ZT09 Tisová severozápad II
převzatá plocha
0,35 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. tř.
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř. a železnice
 vzdálenost 50 m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
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Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- využití proluk mezi stávající zástavbou a silnicí III. třídy
- dotčena zemědělská půda TO5 a ostatní plochy
VYSOKÁ ŠTOLA
Plochy ZV01 a ZV02 byly vypuštěny z návrhu na základě výsledku projednání územního plánu
– společného jednání,
Na ploše ZV03 bylo vydáno stavební povolení na rodinný dům. Plocha, kde stojí dům, je
zakreslena jako zastavěné území, zbývající část plochy byla vypuštěna na základě výsledku
veřejného projednání.

4.e.2) Přehled a zdůvodnění vymezení ploch přestavby
Územním plánem Nejdek jsou vymezeny tyto plochy přestavby:
NEJDEK
PN01 Nejdek, nová komunikace souběžná s náměstím Karla IV.
0,18 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- nová komunikace umožní rozdělení dopravní zátěže a tím zlepšení situace v okolí
náměstí Karla IV.
- komunikace je navržena na nezastavěné části areálu Nejdecké česárny vlny, a.s.
v sousedství městského centra
PN02 Nejdek, úprava Dukelské v prostoru křižovatky Dukelská - Poštovní
0,09 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- novým napojením Dukelské dojde k odstranění dopravní závady - připojení Dukelské na
ulici Poštovní, které je směrově i výškově nevyhovující
- zčásti se předpokládá odtěžení svahu (více kapitola 4.g.1. Silniční doprava)
PN03 Nejdek, nám. Karla IV. - před kostelem sv. Martina a svah nad náměstím
0,69 ha
- veřejná prostranství (PV) a plochy veřejné zeleně (ZV)
- specifické podmínky využití plochy:
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií (zpracována)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- významné veřejné prostranství (součást náměstí) v centru města - dnes využívané bez
jakékoliv koncepce - z části využíváno pro parkování, zbytek plochy kolem mariánského
sloupu je zatravněn s nahodile vyšlapanými cestičkami
- využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která by měla jasně prostor
rozčlenit - vymezit plochy pro parkování vozidel, pro pěší, pro parkové úpravy,
eventuálně prověřit možnost parkování pod zemí
- plocha je rozšířena o svahy nad náměstím, kde bude prověřena možnost přístupu pěších
(vyhlídka)
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PN04 Nejdek, nábřeží Rolavy s přemostěním k MŠ v centru města
0,47 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 rozhodování o změnách v území je podmíněno územní studií (zpracována)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- nábřeží - významný městotvorný prvek, dnes využíváno převážně jako místní
komunikace a pro parkování vozidel
- nábřeží by mělo být zatraktivněno a otevřeno pro bezpečný pohyb pěších a cyklistů,
- využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která by měla jasně prostor
rozčlenit pro pohyb motorových vozidel, pěších a cyklistů, pro parkování vozidel a doplnit
plochy zeleně zejména do sousedství řeky
- dalším cílem je propojení nábřeží s MŠ Nerudova a přístupem na Křížový vrch
PN05 Nejdek, garáže - k Limnici
0,49 ha
- dopravní infrastruktura silniční - hromadné garáže (DS2)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- poloha stávajících řadových garáží ve svahu umožňuje využít spodní část plochy
k přestavbě na parkovací dům.
Záměry v plochách přestavby PN06 a PN07 byly zrealizovány v souladu s dosud platným
ÚPM.

4.f) Zdůvodnění vymezení koridorů nadmístního významu
ZÚR Karlovarského kraje sledují na území Nejdku jeden koridor nadmístního významu,
zařazený do veřejně prospěšných staveb.
•

D30 - přeložka silnice II/219 v Nejdku (označení silnice aktuální v roce 2012, v době
vydání ZÚR KK, dnes silnice III/21047)

Koridor byl upřesněn a je vymezen jako zastavitelná plocha Z01.
Vzhledem k velmi stísněným podmínkám v centru Nejdku (průchod regionálního biokoridoru,
železnice, stávající zástavba) nebylo možné vymezit koridor, ale byla vymezena přímo plocha
pro přeložku v šířce 12 m až 20 m. Koridor je promítnut do zastavitelné plochy Z01 a veřejně
prospěšné stavby VD01.
Plocha je zakreslena v hlavním a koordinačním výkresu, ve výkresu základního členění a ve
výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření a v dalších výkresech.
Pozn.: koridor V31 Vodovod Nejdek - SV Karlovy Vary ZÚR KK po Aktualizaci č. 1 nesledují,
proto byl vypuštěn i z návrhu Územního plánu Nejdek.
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4.g) Zdůvodnění řešení systému sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně tvoří provázanou síť koridorů a ploch spolu s veřejnými prostranstvími
a cestami pro pěší a cyklisty. Má velký význam pro pobyt a pohyb lidí a jejich pohodu
a bezpečí ve městě.
Systém sídlení zeleně má funkci jednak estetickou, dále pak užitnou a v neposlední řadě
i hygienickou. Je důležitý jak z důvodů začlenění zástavby do krajiny, tak tvorby příjemného
obytného prostředí. Systém sídelní zeleně tvoří zeleň vyhražená a soukromá, zeleň na
veřejných prostranstvích (zejména parky) a další plochy zeleně např. přírodního charakteru.
Zeleň přírodního charakteru je významná i z biologického hlediska a umožnuje například
průchod systému ekologické stability městem.
Protože zachování stávajícího systému sídlení zeleně i jeho doplnění je z uvedených důvodů
důležité, jsou územním plánem vymezeny samostatné plochy zeleně nad rámec ploch
uvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Tyto
plochy jsou v principu nezastavitelné.
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4.h) Zdůvodnění navržené koncepce dopravní infrastruktury
4.h.1) Zdůvodnění silniční dopravy
Území je obsluhováno sítí silnic III. třídy napojené na silnici II/220 Karlovy Vary - Pozorka.
V souladu se ZÚR Karlovarského kraje je řešena přeložka silnice III/21047 (dříve II/219), která
by měla odvést tranzitní a nákladní dopravu z centra města. Územní plán dále řeší i přeložku
silnice II/220, která převede tranzitní dopravu mimo zastavěné území Pozorky.
Jinak je silniční síť na území Nejdku stabilizovaná.
Přeložka silnice II/220 a III/21047
Obytná zástavba centra města Nejdek je negativně ovlivňována dopravou, kterou do města
přivádí zejména silnice II/220 ve směru od Karlových Varů. Vyřešení nevyhovující dopravní
situace v centru města je veřejným zájmem. Navržená přeložka převádí významný podíl
dopravní zátěže do oblasti mimo obytnou zástavbu. Již v první etapě odlehčuje přetíženou
křižovatku Karlovarské ulice směrem do náměstí Karla IV. Zároveň pak nová spojka v režimu
silnice III. třídy tvoří obslužnou páteř území a umožňuje rovněž připojení zastavitelné plochy
ZP06. Ve druhé etapě je navrženo dokončení zbývající části přeložky, čímž dojde k
požadovanému zklidnění dopravy v celém průběhu ulice Karlovarské.
 První etapa – (zastavitelná plocha Z01 a Z02) úsek přeložky od křížení ulic Nádražní a
Chodovská (spřažená dvojitá kruhová křižovatka) k severozápadní části Pozorky (okružní
křižovatka).
- silnice II. třídy - cca 1,4 km - vedená po severní straně železnice, přechází mostem
řeku Rolavu, na jejím levém břehu je tato etapa silnice II. třídy ukončena okružní
křižovatkou
- silnice III. třídy - cca 430 m - navazuje na silnici II. třídy od okružní křižovatky, spojuje
první část přeložky silnice II. třídy se stávající stopou silnice II/220. Napojení na
stávající silnici je navrženo rotační křižovatkou u čerpací stanice.


Druhá etapa - (zastavitelná plocha Z03) silnice II. třídy o délce cca 1850 m - dokončení
zbývající části přeložky, napojující se na silnici II/220 již před částí Pozorka.
Silnice je uvažována jako dvoupruhová, se šířkami pruhů 3,5 m s možností vložení
stoupacího pruhu v úseku od přemostění v údolí rybníka Pozorka po napojení na stávající
silnici II/220 resp. po připojovací křižovatku.

Připojení přeložky - křižovatka U Žáby (zastavitelná plocha Z02)
Úprava křižovatky ve formě dvou spřažených okružních křižovatek, kde se v první
(jihovýchodní) stýkají ulice Chodovská a Lidická spolu s nově navrženou přeložkou silnice,
III/21047 ve druhé se pak připojuje ulice Nádražní, kterou zároveň vede nový jižní objezd
centrální části města. Okružní křižovatky mají průměr 34 m, šířka průjezdného profilu je 7 m.
Z důvodu velké četnosti připojení je navržena spřažená dvojitá kruhová křižovatka, která je
součástí první etapy výstavby přeložky silnice III/21047. Úprava křižovatky „U Žáby“ počítá
také s napojením vjezdů do přilehlých výrobních areálů. Řešení umožňuje převedení
biokoridoru Nejdeckého potoka, který je v tomto místě dnes zatrubněn. Zároveň řešení
umožňuje umístění nového objektu „Žáby“, který je významným bodem, doplňujícím pěší trasu
k nádraží.
Objízdná trasa po jižní straně vnitřního města (zastavitelná plocha Z01 a Z02)
Navržena jako další krok pro zlepšení dopravní situace ve městě. Navazuje na Nádražní ulici
a vede souběžně s železnicí nezastavěným územím k Bernovskému rybníku a k železničnímu
viaduktu. Umožňuje odvést zejména nákladní dopravu ve směru od Kraslic mimo centrum na
nový obchvat silnice III/21047.
Podjezd železničního viaduktu u Bernovského rybníka
Stávající podjezd má nevyhovující šířkové i výškové parametry, zároveň by ale měl být
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zachován jako technická památka. V prostoru viaduktu je proto navržena rotační křižovatka
tak, že stávající těleso viaduktu se stává středem okružní křižovatky, kolem které automobily
rotují. Okružní křižovatka má elipsovitý tvar, šířka komunikace je 6,0 m s přídlažbou 2,0 m. Na
dvou místech prochází komunikace novými podjezdy v náspu železniční trati
s předpokládanou podjezdnou výškou 4,5m. Průjezd byl ověřen obalovými křivkami pro
průjezd vozidel TIR. Přes takto upravenou křižovatkou je pak také možné vést bezpečně jak
cyklotrasu, tak také chodce.
Nová komunikace souběžná s náměstím Karla IV. (plocha přestavby PN01)
Navržena pro rozdělení zátěže a tím pro zlepšení situace v okolí náměstí Karla IV. Toto řešení
umožňuje zjednosměrnění úseku ulice Karlovarské mezi nábřežím Rolavy a ulicí Závodu míru
s možností vložení plnohodnotného chodníku při zachování průjezdu pro velká nákladní
vozidla.
Podjezd na silnici III/21047 Nejdek - Pernink (zastavitelná plocha Z04)
Úprava nevyhovujícího podjezdu na silnici III/21047. Tato úprava je již projektově připravena.
Napojení areálu VLNAP na navrženou přeložku silnice II/220 (zastavitelná plocha ZN44)
Převedení dopravy do výrobního areálu mimo centrum města napojením na navrženou
přeložku silnice II/220. Hlavním důvodem je odvedení nákladní dopravy z úzkého hrdla
při vjezdu Karlovarské do náměstí. Ke zdůvodnění lze uvést i možnost alternativního připojení
hasičů a záchranné služby.
Úpravy nevyhovujících křížení
• Nádražní - Lidická - Chodovská
Úprava ve formě dvou propojených okružních křižovatek. Okružní křižovatky mají
průměr 34 m, šířka průjezdného profilu je 7 m.
• připojení Dukelské ulice na Poštovní ulici
Úpravou je vyřešeno připojení ulice Dukelské na ulici Poštovní, které je směrově i výškově
nevyhovující. Zvětšení poloměru v křižovatce umožní průjezd nejen pro vozidla svozu
odpadků ale i pro velká nákladní vozidla (svoz dřeva).
• Osvětimská - Nad Rolavou - Limnická
Navržená rotační křižovatka nahrazuje stávající uspořádání křižovatky. V současné době se
zde v nepřehledném místě kříží silnice III. třídy a hlavní cyklistická trasa, a připojuje se zde
území Limnice a objektu LDN, což vytváří v ulici Osvětimské dvě nebezpečná křížení příliš
blízko u sebe. Návrhem je zvýšena přehlednost a bezpečnost řešeného místa.
• Osvětimská - Jiráskova - J. A. Gagarina
Okružní křižovatka zde zpřehledňuje místo, umožňuje také bezpečné převedení cyklistické
a pěší trasy směrované od západní části města vedené ulicí Jiráskovou a Gagarinovou ke
škole a ke sportovním zařízením.
• Karlovarská - Osvětimská a Karlovarská - Bezručova
Miniokružní křižovatka nemá prostorové nároky, protože je vložena mezi stávající obrubníky
a plní zejména funkci rychlostního retardéru.
• Křižovatka k zimnímu stadionu
Do stávajícího křížení Karlovarské ulice s příjezdovou cestou k zimnímu stadionu je v návrhu
napojena nová spojka od ulice Údolní. Stávající nevhodné napojení Údolní ulice je v návrhu
zrušeno. Pro zdůraznění průjezdu městskou zástavbou pro řidiče je toto upravené křížení
řešeno formou okružní křižovatky o průměru 34 m.
Navržená úprava zvyšuje bezpečnost místa, odstraňuje napojení ulice Údolní do Karlovarské
v nevhodně šikmém úhlu za úsekem nepřehledných zatáček. Navržená okružní křižovatka
zároveň zdůrazňuje vjezd do městské zástavby.
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4.h.2) Zdůvodnění místních a účelových komunikací
Stávající síť místních komunikací je územním plánem stabilizována.
Některé místní, resp. účelové komunikace jsou překategorizovány tak, aby jimi byly
obsluhovány lokality s větším počtem obytných objektů, s předpokladem příjezdu vozidel pro
svoz odpadků a vozidla HZS. Komunikace mimo zástavbu (lesní a polní cesty) a komunikace
zpřístupňující areály a soukromé objekty jsou kategorizovány jako účelové komunikace
s veřejným nebo neveřejným provozem. Pokud jsou po těchto komunikacích vedeny
cyklistické trasy, předpokládá se na nich veřejný provoz i v případě, pokud zde v současné
době není.
Šířka veřejných prostranství, jejichž součástí bude komunikace, musí být v souladu
s Vyhláškou 501/2006 Sb., pokud to umožňují prostorové podmínky.
Místní komunikace v mnoha případech díky stísněným poměrům a konfiguraci terénu
nesplňují šířkové ani směrové parametry předepsané pro příslušnou kategorii komunikace.
Tyto dopravní závady jsou většinou neodstranitelné. Pokud to terénní poměry a majetkoprávní
vztahy umožní, bylo by zde vhodné zřídit výhybny.
Rovněž v místech mimo zástavbu je nutné na nedostatečně širokých komunikacích vytvořit
lokální rozšíření a výhybny.
Územní plán navrhuje zpřístupnění jednotlivých zastavitelných ploch, pokud nejsou přístupné
ze stávajících komunikací.
Místní obslužné komunikace pro dopravní obsluhu uvnitř nově navržených lokalit zástavby
jsou navrženy v případech, kdy je řešení jednoznačné, respektive stavební pozemky navržené
zástavby jsou přístupné ze stávajících komunikací. Předejde se tím zablokování využití plochy
předurčeným řešením, které v době realizace nebude vyhovovat. V ostatních případech bude
dopravní obsluha řešena následnou dokumentací.
Nově je provedena úprava (ZF06) připojení místní části Fojtov (komunikace III/2206 do silnice
II/220). Zároveň se z tohoto místa odpojuje cyklostezka vytvářející alternativní způsob spojení
Fojtova s centrální částí města. Upraveno je také vyústění místní komunikace z Fojtova do
silnice II/220. Poloha křížení je posunuta severozápadním směrem k odbočující komunikaci na
Smolné Pece. Vzniká tak jedna křižovatka namísto dvou stávajících připojení, která jsou příliš
blízko u sebe.
Pro zlepšení dopravní obsluhy místní části Vasrštat je navržena úprava a rozšíření
komunikace pod hrází vodní nádrže Lesík.
Jako rezerva by měla být ponechána možnost vedení obchvatu centra (silnice III/2194) podél
železnice s využitím koridoru vlečky do areálu firmy Metalis s.r.o. S tím souvisí rovněž rezerva
pro vedení nové stopy ulice Dukelské a jejího připojení na ulici Poštovní v křižovatce
s Rooseveltovou.
4.h.3) Zdůvodnění dopravy v klidu
Přestože doprava v klidu není hlavním dopravním problémem, je vzhledem k velké hustotě
obytné zástavby na území města nedostatek parkovacích míst a je potřeba tyto kapacity řešit.
V sídlištích je parkování řešeno buď samostatnými lokalitami řadových garáží nebo
parkováním na terénu mezi bytovými domy. V centrální části města je řešeno parkování na
ulicích, případně ve vnitroblocích. Kapacitních parkovišť je ve městě 11, z toho 3 s kapacitou
do 25 automobilů, převažují parkoviště s kapacitou 25 - 45 automobilů (6), větší parkoviště
jsou zde pouze dvě, pro 50 automobilů u obchodu Penny Market v blízkosti autobusového
nádraží a pro cca 70 automobilů před budovou NČV.
Návrh doplňuje několik kapacitních parkovišť. Parkoviště v blízkosti železničního nádraží má
kapacitu 60 stání a je určeno pro podnik WITTE. Další kapacitní parkoviště je dvoupodlažní
s celkovou kapacitou 80 automobilů a je navrženo před budovou Nejdecké česárny vlny, a.s.,
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na místě stávajícího parkoviště, jehož část je návrhem zabrána pro vedení přeložky silnice
II/220. Plochu pro parkování je možné zřídit u navržené souběžné ulice s náměstím, severně
od haly výrobního závodu.
Parkoviště u hotelu Vyhlídka pro vstup do areálu Křížového vrchu bude rozšířeno v souladu se
zpracovanou studií Křížového vrchu. Navrženo je také rozšíření stávajícího parkoviště u
hřbitova a parkoviště u sportovního areálu Limnice.
Obecně je možné parkovací kapacity řešit rekonstrukcí místních komunikací, kdy může dojít
k rozšíření o parkovací pruhy či zálivy podél vozovky, případně úpravou režimu
na komunikacích, kdy při zřízení jednosměrné komunikace je možné využít část vozovky
pro parkování. Další možností je přestavba některých stávajících individuálních garáží
na parkovací domy s vyšší kapacitou, případně umístění parkovacích domů na extenzivně
využívaných plochách výrobních areálů. U parkovacích domů je možné využít jejich střechy
pro umístění fotovoltaických panelů, které by mohly pokrýt minimálně provozní náklady garáží.
Umístění těchto kapacitních parkovacích zařízení je uvažováno v místech s dobrou dopravní
dostupností. Kapacitní parkoviště by mělo být realizováno v blízkosti hřbitova (plocha ZN27).
4.h.4) Zdůvodnění hromadné dopravy
Autobusová doprava
Městem projíždí autobusové linky ve směrech Nejdek - Karlovy Vary - Ostrov, Nejdek Šindelová - Rotava, Nejdek - Vysoká Pec - Nové Hamry - Nejdek, Nejdek - Vřesová - Chodov
- Vintířov a Nejdek - Ostrov.
Autobusové nádraží, kam spoje zajíždějí, se nachází v centrální části města, u křížení ulic
Nádražní a Rooseveltova. Nádraží bylo zrekonstruováno v roce 2006. Umístění autobusového
nádraží má dobrou vazbu na železniční dopravu i na centrální část města. Pokrytí
autobusovými zastávkami je vzhledem k rozptýlenosti zástavby poměrně kvalitní, většina
území je zastávkami pokryta s dostupností do 10 minut (600 m). Nepokryté zůstává území pod
Křížovým vrchem, v okolí ulice Limnické.
Přes Nejdek jsou vedeny také linky cyklobusů - ze Sokolova na Boží Dar a z Nejdku do obce
Kraslice, Hraničná.
Návrh předpokládá převedení autobusové linky Nejdek - Šindelová - Rotava (případně linky
Nejdek - Vřesová - Chodov - Vintířov) na novou spojku ulic Nádražní - Kraslická se zastávkou
u nádraží s vazbou na železnici. Dále je navrženo zřízení autobusové zastávky „Lidická“ na
lince Nejdek - Vřesová - Chodov - Vintířov. Tato zastávka by zlepšila obsluhu domova pro
seniory a umožnila by (za předpokladu vytvoření pěší vazby) obsluhu rozvojových ploch
jihozápadně od hřbitova.
Železniční doprava
Městem prochází železniční trať č. 142 spojující Karlovy Vary s horským střediskem Pernink
a dále s hraničním přechodem Potůčky/Johanngeorgenstadt. Na území města je 7
železničních zastávek, což je pro pokrytí území dostatečné, dobrá je také vzájemná vazba
mezi železniční a autobusovou dopravou.
4.h.5) Zdůvodnění pěší dopravy
Pěší doprava ve městě
Pěší trasy spojují místa bydlišť s hlavními cíli - školy, obchody, místa zaměstnání, nádraží
a zastávky hromadné dopravy. Většina cílů se nachází v centrální části města, směrem
k okrajům a do volné krajiny pak začíná nad účelovou pěší dopravou převažovat pěší doprava
rekreační a turistická. Nejdůležitějšími cíli ve městě je náměstí Karla IV., a přilehlé ulice
s občanskou vybaveností a úřady, dále pak železniční nádraží, autobusové nádraží, poliklinika
a školy.
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Problémem města je, že komunikace ve městě s výjimkou sběrných a některých obslužných
komunikací většinou nemají chodníky. Většina komunikací bude v návrhu vedena v režimu
dopravně zklidněných komunikací, kde je smíšený provoz motoristů a pěších přípustný.
Bezpečnější provoz chodců v centru města umožní navržená nová komunikace souběžná
s průjezdem náměstím, vedoucí od parkoviště z ulice Nádražní za blokem obytných domů,
která se následně připojuje na ulici Karlovarskou. Toto řešení umožňuje zjednosměrnění
úseku ulice Karlovarské mezi nábřežím Rolavy a ulicí Závodu míru s možností vložení
plnohodnotného chodníku při zachování průjezdu pro velká nákladní vozidla.
Významné pěší trasy vedou: z městské části Pozorka do centra města ulicí Karlovarskou,
přičemž v její východní části (od sportovního centra na východní hranici města) chybí chodník.
Na ulici Karlovarskou navazuje ulice Osvětimská, která v pokračování ulicí Limnickou
zprostředkuje vazbu na část Limnice. Ze západní části města vede hlavní trasa kolem
Bernovského rybníka a dále do centra ulicí 9. května v pokračování ulicí Poštovní nebo ulicemi
Rooseveltovou a Bratří Čapků. Od severovýchodu se na ulici Poštovní připojuje ulice
Dukelská a Komenského, které zpřístupňují severní část Bernova. V rámci navržené úpravy
napojení ulice Dukelské na Poštovní je navržen jednostranný chodník včetně přechodu přes
železniční trať. Od nádraží vede hlavní pěší trasa ulicí Nádražní a dále přes náměstí Karla IV.
Od jihu vede pěší trasa ulicí Lidickou, na níž navazuje ulice Švermova, a Pod Šibeníkem
zpřístupňující DZR Matyáš a trasa ulicí Kollárovou zpřístupňující hřbitov. V rámci úprav
připojení Nádražní, Chodovské a Lidické (dvě kruhové křižovatky) je navržen chodník včetně
úrovňového přechodu přes železniční trať. Od sídliště Rolava vede hlavní pěší trasa ulicí
Závodu míru směrem do centra. Další pěší trasy vedou podél pravého nábřeží Rolavy mezi
ulicí Karlovarskou a Nerudovou, která umožňuje přístup k mateřské škole.
Pro zlepšení prostupnosti města a některých jeho částí jsou navrženy nové pěší trasy
a propojení:
- od navržené zastávky autobusu v jižní části ulice Lidická k ulici Kollárova a ke hřbitovu
trasa zpřístupní plochy nově navržené zástavby v jižní části Nejdku
- pěší trasy Pozorka - Nejdek, pro bezpečný pohyb chodců podél silnice II. třídy na
území Pozorky a propojení Pozorky s Nejdkem
- propojení horní části Nejdku s centrem po úbočí Křížového vrchu - umožní bezpečnou
cestu ze sídliště v horní části Nejdku do centra
- pěší trasa podél ulice Osvětimské a dále k hotelu Krásná Vyhlídka – pro bezpečnou
chůzi podél silnice směrem k areálu LDN a dále k hotelu
- nový přístup z centra města ke školce Nerudova - bude využit i jako nová nástupní
trasa na Křížový vrch; vyžádá si vybudování lávky přes Rolavu a schodiště ke školce
Turistické trasy
Na náměstí Karla IV. se stýkají dvě hlavní značené turistické trasy (zelená a modrá), severně
od města u Tisové je pak doplňuje trasa třetí, žlutá. Mimo město jsou trasy vedeny převážně
po účelových cestách v krajině. V jižní části města se nachází naučná stezka Děti dětem.
Stávající stabilizovaný systém turistických tras a naučné stezky ponecháváme v návrhu ve
stávající podobě.
K nejvýznamnějším turistickým cílům v Nejdku a blízkém okolí patří především zřícenina hradu
Nejdek s hranolovou věží, Křížový vrch, Krásná vyhlídka, rozhledna na Tisovském vrchu.
Turistické běžkařské trasy
Významnými turistickými trasami jsou v zimním období trasy běžkařské. V současnosti trasy
vedoucí severozápadním směrem začínají přímo ve městě, v ulici Žižkova a vedou krajinou
směrem k silnici od Vysoké Pece na Přebuz. Vyznačené trasy doplňujeme a navrhujeme jejich
prodloužení severozápadním směrem po severním úpatí vrchu Jedlovec.
Severně od Nejdku pak z blízkosti železniční zastávky Nové Hamry vychází další běžkařská
trasa, vedoucí po severním úpatí Tisovského vrchu směrem na Pernink a k Liščí hoře, kde se
trasy napojují na významnou běžkařskou trasu Krušnohorské magistrály.
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4.h.6) Zdůvodnění cyklistické dopravy
Značené cyklotrasy
V současnosti prochází centrem Nejdku cyklotrasa č. 2009, vedoucí z Náměstí Republiky
v Karlových Varech přes Nejdek až na hraniční přechod Potůčky/Johanngeorgenstadt.
Stávající cyklotrasy vytvářejí spojení pouze ve směru sever - jih, propojení města na východ či
západ zde chybí.
Návrh toto doplňuje a vytváří v okolí města síť cyklotras, spojující vnitřní část obce Nejdek
s okolními městskými částmi. Doplněné trasy vycházejí z tras doporučených serverem
zaměřeným na cyklistickou dopravu (cykloserver.cz) a jsou dále doplněny trasami a několika
cyklostezkami vedenými mimo komunikace.
Navržené cyklotrasy a cyklostezky
Územní plán navrhuje několik nových cyklotras, zčásti vedených po samostatných
cyklostezkách, které přispějí k bezpečnějšímu pohybu cyklistů územím Nejdku.
- Cyklotrasa Karlova stezka podél Rolavy – doplnit text
- Cyklotrasa podél Rolavy, Nerudova – Rolavská
Její první část je navržená cyklostezka podél Rolavy od ulice Nerudovy po levém břehu
k sídlišti. Poté přes mostek přejede na levou stranu a po účelových komunikacích
(cyklotrasách) či nových úsecích cyklostezek pokračuje do severní oblasti Nejdku.
- Cyklotrasa podél Rolavy, Rolavská - Vysoká Pec
Tato cyklotrasa navazuje na předchozí úsek, začíná za křížením místní komunikace s ulicí
Vítězná cesta a vede nejprve po místní komunikaci, pak pokračuje cyklostezka po pravém
břehu Rolavy k lávce u konce ulice Jiřího z Poděbrad a odtud po břehu levém až ke
křížení s účelovou komunikací, po které vede modrá turistická trasa a dále až k odbočce
na Vysokou Pec.
- Cyklotrasa centrum - areál VLNAP - Pozorka
Cyklostezka se odděluje z ulice Karlovarské za mostem přes Rolavu a pokračuje podél
zahrádek nad Karlovarskou. Na konci stezky je možné přejet přes ulici Karlovarskou
a pokračovat po místní a účelové komunikaci podél areálu VLNAP. Na jeho konci na
komunikaci navazuje opět cyklostezka, vedená až do blízkosti sídliště v Okružní ulici.
Odtud lze odbočit na cyklostezku vedoucí přes Rolavu a po místních komunikacích dojet
kolem rybníku Pozorka do městské části Pozorka.
- Cyklotrasa centrum - ZŠ Karlovarská - sportovní areál včetně cyklostezky Jiráskova Lipová, Lipová - Údolní, Údolní - Karlovarská (sportovní areál)
Trasa začíná opět v centru u odbočky z Karlovarské ulice, její první část je vedena po
cyklostezce, poté v zatáčce před budovou hasičů trasa přechází na místní komunikaci
před obytnou zástavbou. Po této komunikaci pak vede až k ulici Jiráskova. Odtud vedou
dvě větve. První trasa vede jižně od Karlovarské po cyklostezce, která se následně napojí
do ulice Lipové a od jihu pak přijede ke škole v Bezručově ulici, nebo pokračuje dále ulicí
Lipovou ke garážím, kde je navržena cyklostezka na ulici Údolní. Z ulice Údolní je
navrženo nové propojení na ulici Karlovarskou a přes nový kruhový objezd ke
sportovnímu areálu.
Druhá trasa Karlovarskou ulici nepřejíždí, ale pokračuje dále Jiráskovou ulicí
(jednosměrná s obousměrným provozem cyklistů) přes novou okružní křižovatku, která
nahrazuje stávající nebezpečné šikmé křížení do ulice J. A. Gagarina a následně přijede
ze severu do ulice Bezručovy k základní škole. V zatáčce u styku ulic J. A. Gagarina
a Bezručova je navržena odbočka na cyklostezku vedoucí ke sportovnímu areálu.
- Cyklostezka ZŠ Karlovarská - Limnice
Od základní školy v Bezručově ulici je navržena nová cyklostezka severním směrem,
spojující školu s novou zástavbou jižně od ulice Limnické. Stezka vede kolem zimního
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stadionu, ke kterému je také navržena odbočka formou cyklostezky. Za zimním stadionem
lze pokračovat po cyklotrase k nové okružní křižovatce na Karlovarské ulici a odtud pak
dále k sídlišti nebo ulicí Údolní směrem k Rolavě.
-Cyklostezka Pozorka - Fojtov
Spojení Pozorky s Fojtovem je navrženo na většině trasy formou cyklostezky, která se
odpojuje z upraveného připojení místní komunikace a dále vede podél silnice II/220 až za
zatáčku před Pozorkou, kde se napojuje na novou komunikaci vedoucí od Nového
Fojtova, po které vede až do Pozorky.
- Cyklotrasa Nový Fojtov - Fojtov
Spojení Fojtova s Novým Fojtovem je možné ze dvou směrů. Od jihovýchodu je navrženo
po cyklotrase vedené po místní komunikaci. Využít lze také navrhovanou cyklostezku
podél silnice II/220 a za zatáčkou mezi Fojtovem a Pozorkou odbočit na trasu vedenou po
místní komunikaci.
- Cyklotrasa Jungmannova - Kraslická - Lesík
Cyklostezka navazuje na cyklotrasu vedenou ulicí Jungmannova, přejíždí přítok
Nejdeckého potoka a ulici Kraslickou. Poté vede další úsek cyklostezky, který se napojí
do místní komunikace ve Vasrštatu a pokračuje na jižní břeh vodní nádrže Lesík, kde je
navržena další cyklostezka.

4.h.7) Zdůvodnění letecké dopravy
Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Karlovy Vary s výškovým
omezením staveb.
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4.i)

Zdůvodnění navržené koncepce technické infrastruktury

4.i.1) Zdůvodnění zásobování elektrickou energií
Stávající stav
Územím prochází venkovní vedení nadřazené soustavy VVN 110 kV a rozvody VN 22 kV pro
napájení distribučních trafostanic 22/0,4 kV.
Přes jižní část předmětného území prochází zhruba ve směru západ-východ vzdušná VVN
linka 110 kV Jindřichovice - Kfely. Linka vede jihovýchodně od Suché, jižně od Pozorky
a jihozápadně od Fojtova a je provedena dvojitým potahem na příhradových stožárech.
Na jihovýchodě vstupuje do předmětného území páteřní vzdušná VN linka 22 kV, která vede
přibližně ve směru jihovýchod - severozápad. Tato linka opouští předmětné území na
severozápadě, kde se rozděluje na větev vedoucí směrem do Vysoké Pece a větev směřující
do Nových Hamrů. Z této linky odbočuje jižně od zastavěného území Nejdku vedení směrem
na jihozápad do Černavy a západně od Nejdku vedení směřující také na jihozápad do
Hradecké. Z páteřní linky odbočuje v zájmovém území několik větví a odboček pro napájení
distribučních trafostanic.
Na jihovýchodě, jihovýchodně od Lužce, vstupuje do území vzdušná VN linka 22 kV od
Děpoltovic pro napájení trafostanice TS773.
Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno cca pět desítek
trafostanic:
označ.
TS1041
TS1134
TS753
TS1339
TS1227
TS943
TS1334
TS1335
TS661
TS944
TS945
TS851
TS752
TS850
TS1231
TS1137
TS1441
TS659
TS1132
TS848
TS1133
TS660
TS1230
TS946
TS1229
TS751
TS1136
TS756
TS665
TS757
TS1050
TS1141

název
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Tisová
Tisová
Vysoká Jedle
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek
Nejdek

trafo
250 kVA
50 kVA
160 kVA
160 kVA
100 kVA
160 kVA
?
?
?
50 kVA
?
160 kVA
?
?
400 kVA
160 kVA
?
?
400 kVA
?
250 kVA
?
?
?
?
100 kVA
?
250 kVA
250 kVA
250 kVA
100 kVA
400 kVA

stání
630 kVA
400 kVA
250 kVA
400 kVA
630 kVA
250 kVA
?
?
?
250 kVA
?
400 kVA
?
?
400 kVA
250 kVA
?
?
400 kVA
?
630 kVA
?
?
?
?
630 kVA
?
630 kVA
400 kVA
250 kVA
400 kVA
400 kVA
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konstrukce
dvousloupová beton.
příhradová
stožárová
příhradová
dvousloupová beton.
stožárová
vestavěná
zděná
vestavěná
stožárová
vestavěná
příhradová
kiosková
vestavěná
příhradová
stožárová
zděná
kiosková
příhradová
minaret
dvousloupová beton.
kiosková
vestavěná
vestavěná
zděná
dvousloupová beton.
vestavěná
dvousloupová beton
příhradová
stožárová
příhradová
stožárová

uživatel
cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
cizí
ČEZ
cizí
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
cizí
cizí
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ

TS1234
TS1046
TS1333
TS942
TS846
TS750
TS658
TS849
TS1131
TS1344
TS951
TS1044
TS1045
TS1145
TS1149
TS764
TS959
TS761
TS773

Nejdek
Nejdek
Bernov
Bernov
Bernov
Lesík
Lesík
Suchá
Suchá
Pozorka
Pozorka
Pozorka
Pozorka
Pozorka
Nový Fojtov
Fojtov
Oldřichov
Oldřichov
Lužec

?
?
160 kVA
250 kVA
?
?
160 kVA
100 kVA
100 kVA
100 kVA
250 kVA
250 kVA
250 kVA
160 kVA
100 kVA
100 kVA
50 kVA
100 kVA
100 kVA

?
?
630 kVA
250 kVA
?
?
250 kVA
400 kVA
630 kVA
400 kVA
400 kVA
400 kVA
630 kVA
630 kVA
400 kVA
630 kVA
400 kVA
630 kVA
400 kVA

zděná
zděná
dvousloupová beton.
stožárová
zděná
zděná
stožárová
příhradová
čtyřsloupová beton.
příhradová
stožárová
příhradová
čtyřsloupová beton.
dvousloupová beton.
příhradová
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Vzdušným vedením jsou připojeny trafostanice:
TS1401, TS1134, TS753, TS1339, TS1227, TS943, TS1335, TS661, TS944, TS945,
TS851, TS752, TS850, TS1231, TS1137, TS1132, TS848, TS1133, TS751, TS1136,
TS756, TS665, TS1050, TS1141, TS1333, TS942, TS846, TS750, TS658, TS849,
TS1131, TS1344, TS951, TS1044, TS1045, TS1145, TS1149, TS764, TS959, TS761
a TS773



Vzdušným vedením a zároveň kabelovým přívodem jsou napájeny trafostanice
TS1441, TS1046 a TS757.



Kabelovou přípojkou jsou napájeny trafostanice
TS946, TS1229, TS1230, TS659 a TS1334.



Kabelovou přípojkou průběžně jsou napojeny trafostanice TS660 a TS1234.

Všechny vzdušné linky jsou řešeny potahem AlFe na betonových, ocelových příhradových
a dřevěných stožárech.
Celková využitelná rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích v majetku ČEZ je
odhadovaná na 7890 kVA.
Z průzkumů je zřejmé, že v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií
určité možnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu jen výměnou stávajících transformátorů za
transformátory výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě
bude činit v některých částech předmětného území jejich rozmístění.
Návrh
Nejdek
V návrhu rozvoje města lze počítat s realizací cca 200 RD nebo bytů, areálu sociální a
zdravotní péče a areálu výroby a služeb (i když plochy vymezené v ÚP by umožňovaly
kvantitativně větší rozvoj).
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu
nedosáhnou.
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 3100 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající
trafostanice TS1133, TS751 osadit na plný příkon 630 kVA a trafostanici TS665 osadit na plný
příkon 400 kVA.
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Dále bude nutné po celém území města vybudovat nové trafostanice TS3, TS4 a TS7
s příkonem 630 kVA a trafostanice TS5, TS6 s příkonem 400 kVA.
Bernov
V návrhu rozvoje sídla lze počítat s realizací cca 25-30 RD, 1 smíšené obytné plochy 1 plochy
drobné výroby, 1 plocha pro hromadnou rekreaci (chatičky).
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu
nedosáhnou.
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 450 - 500
kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající
trafostanici TS1333 osadit na příkon 250 kVA a uprostřed sídla vybudovat novou trafostanici
TS1 s příkonem 400 kVA.
Fojtov
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací cca 25 RD a 2 smíšených obytných ploch.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu
nedosáhnou.
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 485 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající
trafostanici TS764 osadit na plný příkon 630 kVA.
Pro navržený výrobní areál ZF09 bude v případě potřeby navržena nová trafostanice, kterou
bude možné napojit na blízké vedení VN 22kV.
Lesík
V návrhu rozvoje místní části je plánovaná realizace cca 4 RD.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu
nedosáhnou.
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 60 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající
trafostanici TS658 osadit na příkon 250 kVA.
Lužec
V návrhu rozvoje místní části je plocha ZU01 určená pro hromadnou rekreaci. Přímo v ploše je
umístěna TS Lužec - Obec (č.773), která umožní připojení navrhovaného zařízení. V případě,
že by nebylo možné pokrýt nárůst spotřeby, bude nutné stávající trafostanici TS773 osadit na
vyšší příkon.
Studie zpracovaná pro tuto plochu respektuje ochranná pásma energetických zařízení.
Pozorka
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací cca 60 RD, plochy smíšené s možností umístění
občanského vybavení a areálu sociálních služeb.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu
nedosáhnou.
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 1120 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající
trafostanice TS1344 a TS1145 osadit na plný příkon tj. 400 a 630 kVA. Dále bude potřeba
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na severu sídla vybudovat novou trafostanici TS2 s příkonem 400 kVA. Pro navržený areál
sociálních služeb ZP12 bude v případě potřeby navržena nová trafostanice, kterou bude
možné napojit na blízké vedení VN 22kV.
Suchá
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací cca 30 RD, a smíšené obytné plochy.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu
nedosáhnou.
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 450 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající
trafostanice TS849, TS951 osadit na plný příkon 400 kVA a trafostanici TS1131 osadit na plný
příkon 630 kVA.
Tisová
V návrhu rozvoje sídla je plánovaná realizace cca 14 RD.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu
nedosáhnou.
Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 210 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající
trafostanice TS753 a TS1339 osadit na plný příkon tj. 250 kVA a 400 kVA.
Vysoká Štola
V této lokalitě není navržen žádný rozvoj. Stávající zástavba bude napojena na existující
TS 1050.
Sítě NN a veřejné osvětlení
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány i sekundární
NN sítě a rozvody veřejného osvětlení (VO). Všechny nově budované sekundární sítě budou
řešeny zemními kabely.
4.i.2) Zdůvodnění spojů
Dálkové kabely
Řešeným územím procházejí trasy dálkových optických kabelů, které jsou územním plánem
respektovány. Jedna trasa od Perninku, přes Oldřichov, Vysokou Štolu a Pozorku a dále po
Karlovarské ulici do telefonní ústředny v budově pošty. Druhá trasa přes Fojtov, Pozorku, do
údolí Rolavy, jihozápadním okrajem Nejdku do centra do telefonní ústředny.
Radioreléové spoje
Jihovýchodní částí území prochází radioreleová trasa KLIN-ZHRA.
Sdělovací rozvody
Území Nejdku je plně telefonizováno, a patří do telefonního obvodu Karlovy Vary. Telefonní
ústředna se nachází v Nejdku v budově pošty. Předpokládá se rovněž napojení nově
navržené zástavby. Sdělovací kabely jsou uloženy v místních komunikacích.
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4.i.3) Zdůvodnění zásobování plynem
Výchozí stav
Vysokotlaký plynovod (VTL) plynovod Nejdek
Správní území města Nejdek je zásobováno vysokotlakým plynovodem DN 150 PN 40.
VTL plynovod je veden od jihu, od severního okraje města Karlovy Vary na východní okraj
města Nová Role. Odtud je veden ke komunikaci Mezirolí - Nejdek a podél ní je přiveden na
jihovýchodní okraj města Nejdek. VTL plynovod je veden sídlem Pozorka a Dolní Suchá
k vysokotlaké regulační stanici plynu Suchá o výkonu 3 000 m3. hod-1.
Z VTL RS Suchá je zásobena část města Nejde na pravém břehu řeky Rolavy, která využívá
tlakovou úroveň středotlak.
Od VTL RS Suchá je vedena VTL přípojka plynu DN 100 mm PN 40 k druhé regulační stanici
„Okružní“. Ta je umístěna na východním okraji sídliště Okružní a má dva výstupy: středotlaký
a nízkotlaký.
Středotlaký (STL) plynovod města Nejdek
STL plynovod z RS Suchá je veden Chodovskou ulicí a dále je veden západním směrem
ulicemi Lidická, Švermova.
V ulici Kraslická STL plynovod odbočuje severním směrem a je veden Jungmanovou
a Komenského ulicí. Dále odbočuje k východu a rozděluje se. Jedna větev je vedena k areálu
Metalis Dukelskou ulicí, druhá větev je vedena k areálu WITTE ulicí sídliště 9. května. Na
severním okraji areálu WITTE je STL plynovod ukončen. Část zemního plynu zásobuje areál
WITTE, část topného média je převáděna na nízkotlaký a zásobuje zástavbu města.
STL plynovod z VTL RS Okružní je veden sídlištěm severozápadním směrem. Na křižovatce
ulic Okružní a Lipová se stáčí k severu a je veden ulicí Bezručova a Limnickou k REHOSu,
který se nachází na severním okraji této části města Nejdek. Tím končí současná trasa STL
plynovodu.
Nízkotlaký (NTL) plynovod města Nejdek
Nízkotlaký plynovod vychází z regulační stanice Okružní a je veden severozápadním směrem
k centrální části města Nejdek. V sídlištích a části městské zástavby je zemního plynu
využíváno k vaření, v malé míře k vytápění objektů. Otop domů sídliště je zajišťován párou.
Hlavní řady nízkotlakového plynovodu jsou rozvedeny zejména v těchto ulicích:
Okružní, Lipová, Karlovarská, Osvětimská, Nádražní, nám. Karla IV., Bratří Čapků, Závodu
míru, Rolavská, sídliště 9. května.
Návrh plynofikace v územním plánu správního území města Nejdek
Návrh a rozvoj plynofikace správního území města Nejdek vychází ze stávající zástavby
a návrhu nových rozvojových ploch.
Návrh plynovodů předpokládá zajištění otopu zejména v okrajových částech města nebo
objektů nově navrhovaných rozvojových ploch. Z tohoto důvodu budou rozšiřovány pouze
trasy středotlakých plynovodů.
Jedná se zejména o využití VTL RS Suchá. Nově navrhované sítě budou větvené
i okruhované. Nově navrhované rozšíření STL rozvodů umožní napojení i sídel Suchá,
Bernov, Tisová, Pozorka, Fojtov.
Sídla vzdálená od stávajících rozvodů plynu s malým počtem obyvatel nebo rozvojových ploch
nejsou navržena k zavedení plynu. Jde o tato sídla: Lesík, Lužec, Oldřichov, Vysoká Štola.
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Plynofikace rozvojových ploch
Nejdek
Rozvoj plynofikace města Nejdek vychází zejména z dostatečné kapacity VTL RS Suchá.
Nové středotlakové plynovody budou vedeny zejména takto:
• Kraslická ulice s Vasršatem
• Zahradní, Komenského, Dukelská
• Závodu míru, Jiřího z Poděbrad, Vítězná
Z VTL RS Okružní bude zásobováno území ulice Limnická a Okružní a rozvojové plochy
v Nejdku.
Bernov
STL plynovod do sídla Bernov bude přiveden z Nejdku „Kraslická ulice a Vasrštat“.
Plynovod bude veden v místních komunikacích a v Bernově bude ukončen. Budou
plynofikovány rozvojové plochy s výjimkou ZB10 a ZB14, které leží v oblasti rozptýlené
zástavby.
Fojtov
Návrh územního plánu předpokládá plynofikaci tohoto sídla. STL plynovod bude přiveden
od VTL RS Suchá a dále přes sídlo Pozorka. Ve Fojtově budou plynofikovány všechny
rozvojové plochy s výjimkou ZF05, která je určena pro rozvoj zahrádkářské osady.
Pozorka
Sídlo Pozorka bude částečně plynofikováno z VTL RS Suchá (jižní část) a částečně z VTL RS
Okružní (severní část).
Suchá
Sídlo Suchá (dolní Suchá, Stará Suchá, Suchá) má přívod STL plynovodu z VTL RS Suchá.
Jedná se o novou větev STL plynovodu, která vychází z Dolní Suché a stoupá k objektům
a rozvojovým plochám Staré Suché. Zde bude provedeno napojení na STL plynovody Nejdek
- Kollárova. Dále je STL plynovod veden jihozápadním směrem k sídlu Suchá.
Plynofikovány budou všechny rozvojové plochy.
Tisová
Sídlo Tisová bude plynofikováno v návaznosti na nově navrhované STL plynovody v ulici
Závodu míru a Vítězná. V Tisové je STL plynovod zokruhován. Bude plynofikována stávající
zástavba i rozvojové plochy.
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Ochranná a bezpečnostní pásma
(dle §68 a §69 Energetického zákona - 458/2000 Sb.)
Ochranná pásma
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.
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.
Bezpečnostní pásma
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní
pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem
nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby. Pokud není podle stavebního
zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do
provozu.
druh zařízení:
Regulační stanice vysokotlak do tlaku 40 barů včetně
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky
do tlaku 40 barů včetně, nad DN 100 do DN 300 včetně

velikost pásma:
10 m
20 m
20 m

4.i.4) Zdůvodnění zásobování teplem
Město Nejdek je zásobováno teplem z parovodního přivaděče DN 300/125 z elektrárny
Vřesová, který je ukončen v předávací stanici v blízkosti areálu Nejdecké česárny vlny, a.s.
V souvislosti s dopravním řešením v této oblasti je nutné objekt předávací stanice posunout
(plocha ZN20).
Z centrálního zdroje tepla jsou v Nejdku zásobovány především bytové domy v plochách
sídlištní zástavby, objekty občanského vybavení a výrobní areály. Na parovodní síti je
umístěno 10 výměníkových stanic (zakresleny ve výkrese O4):
- VS A Gagarinova - Osvětimská, bytové domy
- VS B Okružní, bytové domy
- VS D Lipová, bytové domy
- VS F Rolavská, bytové domy
- VS G nám. Karla IV.
- VS H Karlovarská, bytové domy
- VS Škola
- VS Bernov 9. května, bytové domy
- VS Metalis + bytové domy
- VS Technické služby
Z těchto výměníkových stanic jsou sekundárními teplovody napojeny jednotlivé objekty.
Územní plán nepředpokládá další rozšíření teplovodní sítě. Nově navržená obytná zástavba
bude plynofikována.
Rozvody a objekty systému CZT mají ochranná pásma dle zák. č. 458/2000 Sb.
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4.i.5) Zdůvodnění zásobování vodou
Výchozí stav
Vodovod města Nejdek
Město Nejdek je zásobeno pitnou vodou ze dvou zdrojů. Je to úpravna vody (ÚV) Vysoká Pec
a prameniště Limnice. Zdrojem vody pro ÚV Vysoká Pec je voda Rudného potoka, vývěr ze
štoly, hydrologické pořadí (HP) 1-13-01-160 a jako náhradní zdroj voda řeky Rolavy HP 1-1301-160. Prameniště Limnice tvoří jímací zářezy a pramenní jímky v povodí potoka Limnice
HP 1-13-01-164.
Zásobení spotřebišť města Nejdek pitnou vodou je z převážné části z vodovodu pro veřejnou
potřebu a z menší části z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování), zbývající
obyvatelé jsou zásobeni z lokálních zdrojů. Na vodovod je napojeno cca 7 000 trvale bydlících
obyvatel.
V období roku 2012 představovalo množství pitné vody odebrané z vodovodu průměrně
768 m3 . den-1.
• Zdroje vody
Město Nejdek má v současné době pro krytí svých potřeb dvě úpravny vody (ÚV), které mají
své zdroje surové vody Vysoká Pec a Limnice.
Vysoká Pec
-

zdroje a úpravna vody Vysoká Pec zásobují vodojem Žižkův vrch.
Vysoká Pec má tyto zdroje surové vody: vývěr ze štoly pod obcí Vysoká Pec, sběrné
drény v údolní nivě Rudného potoka, odběr povrchové vody koryta Rolavy.
Zdroje surové vody pro ÚV Vysoká Pec mají dostatečnou zabezpečenost dodávky
objemu vody pro krytí potřeb vody aglomerace Nejdek.
Zdroje vody mají vyhlášeny potřebná pásma hygienické ochrany.

Limnice
-

•

Zdroje vody pro ÚV Limnice pocházejí z pramenišť. Ty byly vybudovány v letech 1907 1908. Prameniště tvoří systém jímacích zářezů se šesti sběrnými pramenními jímkami.
Vydatnost tohoto vodního zdroje činí 4 - 14 l s-1. Pokles vodnosti během roku je závislý
na velikosti úhrnu srážek.
Úpravna vody (ÚV)

Vysoká Pec
- Je navržena na maximální kapacitu 20,0 l s-1. Průměrný výkon úpravny činí cca
20.000 m3/měsíc, tj. cca 7,77 l s-1.
- technologie úpravy je koagulační filtrace na pěti tlakových rychlofiltrech a současné
úpravě pH vápnem.
- Hygienické zabezpečení je prováděno:
- Vstupní alkalizací dávkováním vápna (vápenný hydrát),
- Flokulací - polyaluminiumchlorid (90 % roztok PAC - obchodní název PAX 18)
- Dezinfekce směsnými oxidanty chlóru (technologie MIOX)
- bakteriální dezinfekcí UV lampou
Limnice
- V úpravně vody je surová voda upravována na vodu pitnou koagulační filtrací.
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• Akumulace - vodojemy
Část Vysoká Pec
Úpravna vody Vysoká Pec je vybavena nádrží o objemu 50 m3, která plní funkci spotřebního
vodojemu pro horní tlakové pásmo (I) města Nejdek. Hladiny vody jsou na kótách
653,00/651,00 m n. m.
Z této akumulační nádrže je voda vedena gravitačním řadem DN 300 mm do vodojemu Žižkův
vrch o objemu 750 m3, kde je hladina vody na kótě 634,00/629,00 m n. m. V blízkosti tohoto
vodojemu, na kótě 608,00/604,70 m n. m. je vybudována přerušovací komora o objemu 50 m3.
Část Limnice
Pro akumulaci na vodním zdroji Limnice je využíván vodojem o objemu 2 x 150 m3 na kótě
627,88/624,33 m n. m.
Vodojem je s vodovodní sítí města Nejdek spojen přívodním kanálem o DN 160 a DN 225.
• Tlaková pásma
Značné výškové rozdíly zástavby města Nejdek si vyžádaly rozdělení vodovodní sítě do čtyř
tlakových pásem.
-

I. tlakové pásmo - vymezuje zásobovanou oblast spotřebiště na kótě 580-615 m n. m.
Je zásobeno a tlakově pokryto z akumulační nádrže 50 m3 u úpravny vody Vysoká
Pec.

-

II.A a II.B tlakové pásmo - vymezuje zásobovanou oblast spotřebiště na kótě 565610 m n. m. Pásmo II.A (oblast pod tlakovým pásmem I) je zásobeno z vodojemu
Žižkův vrch, a to horní část pásma přímo, spodní část přes redukční ventil umístěný
v armaturní šachtě. Z tohoto vodojemu je jižní větví přívodního řadu DN 300 mm
přiváděna voda do západní části pásma II.A (oblast sídliště).

-

III. tlakové pásmo, dolní - zahrnuje centrální část města na kótě v rozmezí 550570 m n. m. Centrum města (dolní pásmo III) je sekčními šoupaty odděleno od pásma
II.A a je zásobeno z vodojemu Limnice spolu s tlakovým pásmem Limnice (II.B)

Přerušovací komora I umístěná pod vodojemem Žižkův vrch na kótě 608/604 m n. m. odděluje
II.B tlak. pásma (Limnice) od dolního III. tlak. pásma, a to uzavřením šoupěte u šachty AŠ 100.
Centrum města, tj. tlak. pásmo III je pak zásobováno z vodojemu Žižkův vrch přes přerušovací
komoru PK I. Pouze spotřebiště kolem Švermovy a Lidické ulice je zásobeno přímo
z vodojemu Žižkův vrch otevřením sekčního šoupěte Š82 ve Švermově ulici a uzavřením
šoupěte Š79 v revizní šachtě RŠ1 u žel. stanice Nejdek.
Bernov
Sídlo Bernov se nachází cca 1,0 km západně od města Nejdek a protékají jím levostranné
bezejmenné vodoteče Nejdeckého potoka. Leží v nadmořské výšce 596 ÷ 636 m n. m.
V Bernově není vodovod pro místní potřebu. Jednotlivé objekty jsou zásobeny z vlastních
zdrojů (studní místního zásobování).
Fojtov
Sídlo Fojtov leží v nadmořské výšce 537 ÷ 615 m n. m. Západní část obce je zásobena
ze studní pro individuální zásobování pitnou vodou. Východní část obce, při Vitickém potoce,
je zásobena z vodovodního řadu, který vychází z původního vodojemu, který se nachází
v obci Nový Fojtov. Vodojem má zásobní objem 20 m3 a pro své zdroje má vyhlášena pásma
hygienické ochrany. Provozní hladiny vodojemu: 640/638 m n. m.
Lesík
Sídlo Lesík se nachází v nadmořské výšce 602 ÷ 610 m n. m., cca 2 km západně od Nejdku.
Jednotlivé objekty jsou zásobeny z místních zdrojů. V sídle Lesík není vybudována vodovodní
síť.
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Lužec
Sídlo Lužec se nachází v nadmořské výšce 593 ÷ 640 m n. m., cca 5 km východně od města
Nejdek. Část území sídla je zásobeno ze studní, část území, kterým je veden vodovod,
odebírá pitnou vodu z tohoto vodovodu. Součástí vodovodu je vodojem Lužec o objemu 7 m3,
s provozními hladinami 665,00/663,00 m n. m. Voda je odebírána ze zářezů a sběrných
studní.
Oldřichov
Sídlo Oldřichov se nachází v nadmořské výšce 790 ÷ 804 m n. m. severovýchodně od města
Nejdek. Jednotlivé objekty jsou zásobeny z místních zdrojů (studní místního zásobování).
V Oldřichově není vybudována vodovodní síť.
Pozorka
Sídlo Pozorka se nachází v nadmořské výšce 529 ÷ 594 m n. m., ve vzdálenosti cca 1,5 km
východně od města Nejdek. Jednotlivé objekty jsou zásobeny z místních zdrojů. V Pozorce
není vybudována vodovodní síť.
Suchá
Sídlo Suchá se nachází v nadmořské výšce 530 ÷ 680 m n. m., ve vzdálenosti cca 1,0 km
jižně od města Nejdek. Jednotlivé objekty jsou zásobeny z místních zdrojů. V Suché není
vybudována vodovodní síť.
Tisová
Sídlo Tisová se nachází v nadmořské výšce 680 ÷ 770 m n. m. Jednotlivé objekty jsou
zásobeny z místních zdrojů. V sídle Tisová není vybudována vodovodní síť.
Vysoká Štola
Sídlo Vysoká Štola se nachází v nadmořské výšce 600 ÷ 710 m n. m. Jednotlivé objekty jsou
zásobeny z místních zdrojů. V sídle Vysoká není vybudována vodovodní síť.
4.i.6) Zdůvodnění odkanalizování
Výchozí stav
Ve správním území města Nejdek, byla vybudována systematická kanalizace pouze v městě
Nejdek. Zbývající části - Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec, Pozorka, Oldřichov, Suchá, Tisová
a Vysoká Štola nemají vybudovanou systematickou kanalizaci.
Kanalizace města Nejdek
Kanalizace
Kanalizace ve městě Nejdek má dva kanalizační systémy - jednotná a oddílná kanalizace pro
městské odpadní vody a oddílná kanalizace pro průmyslové odpadní vody Nejdecké česárny
vlny a.s. (NČV) a Vlnap a.s.
Městské odpadní vody jsou čištěny na nové ČOV (viz dále kap. Návrh koncepce
odkanalizování).
Průmyslové a z části městské odpadní vody jsou čištěny na Čistírně odpadních vod Vlnap a.s.
Kanalizační systémy města Nejdek:
- stoky A, D, E:
jednotná kanalizace, gravitační
- stoka B:
jednotná kanalizace, tlaková
- stoka C:
splašková kanalizace, gravitační
Splaškové odpadní vody městské kanalizace podle Kanalizačního řádu města Nejdek jsou:
• splaškové vody obyvatelstva,
• dešťové odpadní vody,
• balastní odpadní vody.
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Splaškové vody průmyslové kanalizace podle Kanalizačního řádu Vlnap a.s. jsou:
• průmyslové odpadní vody,
• splaškové odpadní vody sociálního zařízení
Čistírna odpadních vod Vlnap a.s.
Průmyslová čistírna odpadních vod Vlnap a.s. Nejdek slouží k čištění splaškových odpadních
vod produkovaných závodem Vlnap a.s. a k čištění průmyslových odpadních vod
produkovaných závodem Vlnap a.s. Dle požadavku MZe je část městských odpadních vod i
nadále přiváděna k likvidaci na ČOV Vlnap a.s.
Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod.
Vodní recipient
Recipientem, do nějž je vyústěn odtok z ČOV, je řeka Rolava. Kategorie vodoteče podle
vyhlášky č. 470/2001 Sb., významný vodní tok. Číslo hydrologického pořadí 1-13-01-163.
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod 320700. Průtok v profilu na 16 říčním km (pod
soutokem s Nejdeckým potokem - Rodišovkou) je Q355 440 l/s.
Kvalita při Q355

BSK5 1,22 mg/l
CHSKCr 8,0 mg/l
NL 1,65 mg/l
N-NH4+ 0,14 mg/l
NEL 0,02 mg/l
Pc 0,007 mg/l

Správce toku

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 01 Chomutov

Nová městská ČOV
Město Nejdek má novou čistírnu odpadních vod, která čistí městské odpadní vody. Kapacita
ČOV je navržena pro 8 150 EO a má tyto parametry:
Hydraulické zatěžovací parametry ČOV Nejdek.
Průtok
Q24
Qspl
Qbalast
kd, spl
Qd
kh, spl
Qh
Qdešť do ČOV
Qdešť do biologie

m3.d-1
2 254,8
1 059,5
1 195,3

m3.h-1
94,0
44,1
49,8

l.s-1
26,1
12,3
13,8

2 625,6

109,4

30,4

-

169,0
314,7
314,7

46,9
87,4
87,4

1,35
2,0

Návrhové látkové zatěžovací parametry ČOV Nejdek.
Ukazatel
počet EO
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4
N-celk
P-celk

g.(EO.d)-1

kg.d-1

mg.l-1

60,0
129,4
62,8
67 % N-celk
13,5
1,8

489,0
1 054,9
512,2
74,4
110,2
14,5

216,9
467,9
227,2
33,0
48,9
6,4

8 150
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Požadavky na kvalitu odtoku
S ohledem na znění NV 61/2003 Sb. v platném znění a při respektování vyjádření správce
povodí spol. Povodí Ohře, s.p., č.j. 003720-7174/2009 ze dne 19.3.2009, byla navržena kvalita
finálního odtoku:
Návrhové hodnoty ukazatelů znečištění v odtoku z ČOV Nejdek.
Ukazatel
BSK5
CHSK
NL
N-NH4
P-celk.

jednotka
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1

hodnota „p“
20
90
25
-

hodnota „m“
25
120
30
20
5

roční průměr
8,0
2,0

Koncepce čištění odpadních vod představuje hrubé předčištění zahrnující lapák štěrku, hrubé
česle, velmi jemné česle a lapák písku a dále biologický stupeň ČOV. Technologie respektuje
specifika lokality, mezi které lze zařadit proměnlivé zatížení ČOV během dne s minimem v
nočních hodinách, nutnost značné flexibility provozu s možností přechodu na úsporný režim a
v neposlední řadě rovněž požadavek plně automatického provozu s občasnou kontrolou
funkce.
Technologie čistírny odpadních vod splňuje požadavky nařízení vlády ČR 61/2003 sb.
v platném znění. Současně bude plně zohledněn trend v technologii čištění ve světě i u nás.
Biologický stupeň ČOV funguje na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým
odstraňováním dusíku a chemickým odstraňováním fosforu. Systém je dimenzován
pro zabezpečení procesu nitrifikace i při relativně nízkých teplotách. Nízkou energetickou
náročnost zabezpečuje vysoce účinná technologie (jemnobublinná aerace, přesně
dimenzovaná čerpací technika).
Přebytečný aktivovaný kal je strojně zahušťován a čerpán do provzdušňovaného kalového
sila. Koncepce zpracování vyprodukovaného kalu je založena na jeho strojním zahuštění,
aerobní stabilizaci a následném odvodnění v areálu ČOV. Po odvodnění je kal v pevném stavu
odvážen k další řízené likvidaci.
V sídlech Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec, Pozorka, Oldřichov, Tisová, Suchá a Vysoká Štola
není vybudována systematická kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou
částečně likvidovány v domovních čistírnách nebo septicích s přepadem do terénu nebo
místní vodoteče. Zbývající splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách
a vyváženy na ČOV Nejdek.
Bernov
Sídlo Bernov leží cca 2,0 km od města Nejdek.
Po západním okraji sídla protéká bezejmenná vodoteč, která je levostranným přítokem
Nejdeckého potoka. Sídlo se nachází v CHOPAV Krušné Hory. V posledních letech zde bylo
postaveno mnoho nových domů.
Fojtov
Sídlo Fojtov leží cca 4,0 km jihovýchodně od města Nejdek, v nadmořské výšce
537 ÷ 615 m n. m. Po východním okraji sídla protéká Vitický potok. Severovýchodní část obce
se nachází v CHOPAV Krušné Hory a v 2. PHO vodních zdrojů.
Lesík
Sídlo Lesík leží cca 2,5 km západně od města Nejdek. Obcí protéká Nejdecký potok a jeho
pravostranný přítok. Na východním okraji sídla se nachází vodní nádrž Lesík. Ta byla
v minulosti využívána k zásobení továren na zpracování vlny v centru Nejdku užitkovou vodou.
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Lužec
Sídlo Lužec se nachází cca 4,5 km jihovýchodně od města Nejdek. Sídlem protéká Lužecký
potok, který je levostranným přítokem Vitického potoka. Obec se nachází v CHOPAV Krušné
Hory a v 2. PHO vodních zdrojů prameniště Odeř.
Pozorka
Sídlo Pozorka se nachází 1,0 km jihovýchodně od místní části Nejdek. Obcí protéká
bezejmenná vodoteč, levostranný přítok Rolavy. Při severním okraji sídla se nachází malá
vodní nádrž.
Sídlo Oldřichov
Sídlo Oldřichov leží cca 3,0 km severovýchodně od města Nejdek. Obcí protéká Oldřichovský
potok, který je levostranný přítok Limnice, která protéká Nejdkem a je levostranným přítokem
Rolavy.
Suchá
Sídlo Suchá má tři části: Dolní Suchá v údolí Rolavy, nadmořská výška cca 530 - 550 m n. m.,
Stará Suchá, nadmořská výška 600 - 620 m n. m. na jižním okraji města Nejdek. Sídlo Suchá
leží jihozápadně od města Nejdek a nachází se při krajské komunikaci Nejdek - Tatrovice
III/20912.
Tisová
Sídlo Tisová se nachází cca 2,5 km severně od města Nejdek. V sídle pramení bezejmenná
vodoteč, která je levostranným přítokem Rolavy.
Vysoká Štola
Sídlo Vysoká Štola se nachází cca 2,0 km severovýchodně od města Nejdek. Obcí protéká
bezejmenná vodoteč, levostranný přítok Rolavy.
Dešťové vody ze sídel budou likvidovány v souladu s „Národním plánem povodí Labe“
a „Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“ především vsakem a
retencí.
Návrh rozvoje kanalizace
Město Nejdek, počtem svých obyvatel z pohledu produkce a likvidace splaškových vod, patří
do kategorie 2.000÷10.000 ekvivalentních obyvatel (EO). Směrnice EU 91/271/EHS a další
předepisují:
• systematickou kanalizaci pro odvedení splaškových vod,
• čistírnu odpadních vod (ČOV), která bude splňovat emisní limity dle Nařízení vlády
č. 229/2007 Sb., a imisní standardy pro lososové a kaprové vody dle Nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., v platném znění
Koncepce odkanalizování města Nejdek
Koncepce odkanalizování částečně mění stávající systém kanalizace. Stávající systém řeší
odkanalizování města kombinací gravitační kanalizace a čerpacích stanic odpadních vod,
které dopravují odpadní vody na ČOV.
Kanalizace města Nejdek dle nové koncepce:
1. Stávající jednotný systém kanalizace zůstane zachován.
2. Nově navrhované kanalizace budou navrhovány jako oddílné, pokud to konfigurace
terénu a přítomnost jiných vodotečí dovolí
3. Budou zrušeny čerpací stanice odpadních vod Kraslická, U Žáby (v areálu Nejdecké
česárny vlny, a.s.), Okružní. Odpadní vody jsou svedeny gravitačně na novou čistírnu
odpadních vod.
4. Město Nejdek má novou čistírnu odpadních vod, která čistí městské odpadní vody.
5. Nová koncepce kanalizace města Nejdek byla realizována v letech 2013 - 2016. Po
stavbě kanalizace a výstavbě nové městské čistírny odpadních vod je umožněno:

78

•
•
•
•
•
•

gravitační napojení sídla Bernov
gravitační napojení sídla Pozorka
gravitační napojení sídla Tisová
gravitační napojení části sídla Suchá (Dolní Suchá, Stará Suchá)
přivedení splaškových odpadních vod sídla Suchá (čerpací stanice odpadních vod
(ČSOV) + výtlak)
přivedení splaškových odpadních vod sídla Fojtov s využitím ČSOV a výtlaku do
gravitační kanalizace sídla Pozorka a následně na ČOV Nejdek

Dešťové vody ze sídel budou likvidovány v souladu s „Národním plánem povodí Labe“
a „Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“ především vsakem a
retencí.
Kanalizace rozvojových ploch
Popsána ve výrokové části Územního plánu Nejdek.

4.j) Zdůvodnění navržené koncepce občanského vybavení
Stávající zařízení občanského vybavení, spadající do kategorie veřejné infrastruktury jsou
stabilizována. Ve městě jsou dvě základní školy, Základní umělecká škola, čtyři mateřské
školy, Dům dětí a mládeže (DDM) a Spolkový dům. Je zde i kino, městská knihovna a kulturní
dům. Zdravotní a sociální péči zajišťuje Nejdecká poliklinika, Dům s pečovatelskou službou
REHOS, Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
REMIX. Městský úřad sídlí na náměstí Karla IV. Město má dvě požární zbrojnice s výjezdovým
stanovištěm, služebnu státní a městské policie a výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné
služby.
Základní občanská vybavenost sloužící vlastnímu městu, přičleněným částem i spádovému
obvodu města je vyhovující. Další vybavenost nabízí krajské město Karlovy Vary, které je
vzdáleno cca 20 minut jízdy autem.
V průběhu zpracování územního plánu vyplynul požadavek na rozšíření zdravotního zařízení
s následnou péčí (REHOS), pro které byla Změnou č. 1 Územního plánu města Nejdek
vymezena zastavitelná plocha, která byla převzata i do tohoto nového územního plánu jako
zastavitelná plocha ZN43. Plocha byla v průběhu zpracování ÚP zastavěna, takže jako
návrhová byla vypuštěna.
Dalším záměrem ve veřejném zájmu, který vznikl v průběhu zpracování dokumentace, je nový
areál Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ. Pro tento areál byla vymezena plocha na k.ú.
Pozorka (ZP12).
Oba záměry jsou významné jak pro zlepšení podmínek pro sociální a zdravotní péči v regionu,
tak i pro rozšíření pracovních příležitostí.
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4.k) Zdůvodnění navržené koncepce uspořádání krajiny
4.k.1) Zdůvodnění celkové koncepce uspořádání krajiny
Celková koncepce uspořádání krajiny vychází z koncepce uspořádání území v ZÚR
(viz kapitola 2.a) tohoto odůvodnění.
Nezastavěné území (krajina) je v maximální míře chráněno před novou zástavbou.
Zastavitelné plochy jsou situovány do zastavěného území nebo do přímé návaznosti na
zastavěné území. Rozptýlená zástavba je rozvíjena zcela minimálně. V žádném případě není
v krajině možné zakládání jader nové obytné zástavby. V územích ochrany přírody není
možná žádná zástavba s výjimkou nezbytných liniových sítí technické infrastruktury
a nezbytných komunikací v krajině.
Nezastavěné území Nejdku je rozčleněno na:
Plochy přírodní (NP) - s nejvyšším přírodním potenciálem v území a potřebou ochrany
přírodních prvků; přírodní plochy nejčastěji zahrnují již vymezené nebo k vymezení určené
prvky ochrany přírody a jejich nejbližší okolí (přírodní rezervace, Evropsky významná lokalita
(EVL), mokřady, VKP registrované a vybrané plochy systémů ekologické stability (zejména
regionální a nadregionální biocentra a biokoridory).
Tyto plochy jsou vymezeny především v severozápadní části území (oblast Vysoká Jedle),
kam zasahuje EVL a četné mokřady, dále na SV okraji území nad Oldřichovem, kde se
nachází přírodní rezervace Oceán a regionální biocentrum, dále pak na západním okraji
katastru Lesík, kam zasahuje další regionální biocentrum a v údolí Nejdeckého potoka
(Rodišovky) a Rolavy, kde prochází regionální biokoridor.
Plochy smíšené nezastavěného území (NSx) - v nichž není možné nebo nezbytné stanovit
převažující účel využití; přípustné formy využití jsou vyznačeny příslušným indexem
(viz kap. f.2) a musí být využívány vždy ve vzájemném souladu.
V případě Nejdku jde často o plochy s rekreační funkcí (s indexem „r“), které jsou využívány
hojně pro nepobytovou rekreaci např. pěší turistiku a běžecké lyžování. Do těchto ploch je
zařazeno lesnaté území v severní části, v oblasti Tisovského vrchu, okolí Nejdku (Žižkův vrch
- běžecké trasy, Křížový vrch - vycházkové a turistické trasy), oblast Nového Fojtova nebo
okolí vodní nádrže Lesík, která je využívána pro koupání a rybolov. Podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití ve smíšených plochách v krajině s indexem „r“ umožní zvýšení
rekreačního potenciálu krajiny. Stanovené podmínky zde umožňují i umísťování nezbytně
nutného vybavení a staveb pro nepobytovou rekreaci a sport např. lesopark, pobytové a
piknikové louky, lavičky, přístřešky a altánky.
V návaznosti na zastavěné území Nejdku jsou vymezeny plochy se sportovní funkcí
(s indexem „s“), kde je možné umísťovat přírodní sportovní areály (travnatá hřiště, přírodní
koupaliště, pobytové louky, areály zdraví, lanová centra, bruslařské trasy apod.). Tyto plochy
pomohou dále rozšířit možnosti sportovního vyžití ve městě. Podmínkou zřizování takovýchto
areálů je respektování zejména přírodních hodnot území.
Křížová cesta na Křížovém vrchu je zařazena do smíšených ploch s kulturně historickou
funkcí (index „k“). Jde o plochu s významnou krajinářskou úpravou. Podmínky stanovené pro
tuto plochu umožní případné doplnění křížové cesty o další prvky drobné architektury tak, aby
nedošlo k znehodnocení této významné památky, dosud nezařazené do seznamu památek.
Dále jsou do smíšených ploch zařazeny drobněji členěné části krajiny, kde se prolínají menší
louky a pastviny s lesíky a rozptýlenou zelení. Zde se rovnou měrou uplatňuje funkce
zemědělská - (index z), lesní (index l) a přírodní (index p).
V ochranných pásmech vodních zdrojů se ještě přidává funkce vodohospodářská (index v),
zde je dle stupně ochranného pásma omezeno využívání pozemků.
Pro zvláštní potřeby území v okolí budoucího areálu sociální péče Na Pozorce (zastavitelná
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plocha ZP12) byla vymezena smíšená plocha nezastavitelného území se specifickou funkcí
(index 1). Předpokládá se zde lesopark s možností zřízení parkování v zeleni.
Plochy lesní (NL) - s převažujícím podílem využití pro lesní produkci. Nejdek je území
s nadprůměrnou lesnatostí v rámci ORP. Lesní plochy se nachází na velké části řešeného
území.
Plochy zemědělské (NZ) - s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby. V případě
Nejdku nejde o typicky zemědělské plochy s intenzivními formami obhospodařování, ale
ucelenější zemědělské pozemky luk a pastvin, kde zemědělské využití je dominantní.
Zemědělské plochy se nachází zejména v západní část území (v oblasti Bernova a Lesíka),
v okolí Staré Suché a Fojtova.
Podmínky pro využití těchto ploch jsou stanoveny v kapitole f.2) výrokové části územního
plánu.
4.k.2) Zdůvodnění řešení prostupnosti krajiny
Prostupnost krajiny je zajištěna sítí účelových komunikací, které mimo jiné zpřístupňují lesní
a zemědělské plochy a je v území stabilizována. Tyto cesty jsou využívány i jako pěší trasy,
případně cyklotrasy a zimní běžecké trasy.
V řešeném území je poměrně hustá síť cest v krajině. Ve výkresové části a schématech jsou
zakresleny významnější trasy, které mají většinou vlastní pozemek v katastru nemovitostí
i některé další významné cesty (např. ty, po kterých jsou vedeny turistické trasy). V terénu jsou
však patrné i další cesty a pěšiny, které základní systém doplňují a jsou součástí ploch
nezastavěného území.
V nezastavěném území Nejdku jsou navrženy některé nové trasy cest v krajině - jde zejména
o trasy nových cyklostezek a pěších propojení, které jsou zařazeny do ploch změn v krajině.
Realizace nových cyklotras a zejména cyklostezek by měla přispět k zvýšení bezpečnosti
cyklistů i k zatraktivnění území pro nepobytovou rekreaci a turistiku.
4.k.3) Zdůvodnění návrhu ploch změn v krajině
Do ploch změn v krajině jsou zařazeny mimo jiné i navržené komunikace v krajině, s výjimkou
dopravních staveb (nových úseků silnic), které jsou zařazeny do zastavitelných ploch.
BERNOV
KB01 cyklostezka z Nejdku do Vasrštatu
0,14 ha
- veřejná prostranství (PV)
- limity využití plochy:
 respektování lokálního biocentra - cyklostezka bude vedena jeho okrajem
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- cyklostezka je součást trasy Jungmannova - Kraslická – Lesík
FOJTOV
KF01 cyklostezka Pozorka - Fojtov, podél silnice II/220
0,77 ha
- veřejná prostranství (PV)
- limity využití plochy:
 respektování trasy dálkového kabelu
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- vybudování bezpečného propojení pro cyklisty a pěší z Pozorky do Fojtova, podél silnice
II/220
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KF02 Nový Fojtov, návrh rybníka
0,78 ha
- plochy vodní a vodohospodářské (W)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- záměr majitelů pozemku vybudovat zde vodní plochu
- zadržení vody v krajině
- zlepšení mikroklimatu
- obohacení krajiny o vodní prvek
LESÍK
KL01 cyklostezka Lesík
014 ha
- veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- cyklostezka je součást trasy Jungmannova- Kraslická -Lesík
NEJDEK
KN01 Nejdek, pěší propojení po úbočí Křížového vrchu
0,75 ha
- veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- cesta bude alternativním propojením horního města a centra Nejdku k chodníku podél
dnes velmi frekventované Karlovarské ulice
- využívá trasu stávající pěšiny
KN02 Nejdek, cyklostezka podél Rolavy na sever
0,44 ha
- veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- pohyb cyklistů ve směru sever jih je zatím možný pouze po silnicích, cyklostezka odvede
cyklisty na bezpečnou trasu podél Rolavy
- plocha v krajině navazuje na plochu ZN29 vymezenou v zastavěném území a tvoří s ní
jeden celek - je součástí navržené cyklotrasy Nejdek - Vysoká Pec
KN03 Nejdek - Letná, propojení komunikací
0,13 ha
- veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- navržené propojení pro zlepšení prostupnosti části Letná
- propojení navrženo v místě dnes používané pěšiny
KN04 Nejdek, pěší propojení Lidická - Kollárova
013 ha
- veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- propojení od navržené autobusové zastávky do lokality navržené zástavby nad hřbitovem
KN05 Nejdek, cyklostezka ZŠ Karlovarská - Limnice
0,04 ha
- veřejná prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- bezpečné propojení Limnice se ZŠ Karlovarská a se sportovním areálem
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4.k.4) Zdůvodnění vymezení územního systému ekologické stability
Na území města Nejdek byl územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezen poprvé již
relativně dávno v rámci Generelu lokálního ÚSES (Růžička 1997). Toto vymezení nedodrželo
požadované postupy vymezování ÚSES podle Metodických pokynů MŽP (1992, 1994) ani
podle Rukověti projektanta ÚSES (1995). Z výše uvedených důvodů obsahuje značně
zastaralý ÚSES některé metodické nesrovnalosti (např. propojování nepříbuzných hygrofilních
a mezofilních biotopů na biotických bariérách, problematické prostorové parametry, chybí ještě
vložená biocentra na křížení mezofilních a hygrofilních systémů), ale jsou zde také některé
koncepční závady (např. značně nereprezentativní ÚSES bez kontinuity mezi propojovanými
reprezentativními biotopy nebo nelogická propojení mezi hierarchickými systémy).
Vymezení ÚSES do nového ÚP města Nejdek bylo proto koncepčně revidováno, celkově
aktualizováno a upřesněno ve vymezení skladebných částí všech přítomných hierarchických
úrovní (NR, R a L) pro další potřeby územně plánovacích dokumentací (Hájek et Sláma 2013;
GeoVision Plzeň). Detailní vymezení bylo proto zpracováno v podrobnosti Plánu ÚSES na
hranice pozemků KN, prostorové rozdělení lesa (lesnický detail), případně na aktuální krajinná
rozhraní. Vyšší hierarchie ÚSES, tj. nadregionální a regionální úrovně, vycházejí
z celorepublikové koncepce založené v ÚTP NRaR ÚSES ČR (Bínová et al. 1996)
a z aktuálně platných ZÚR Karlovarského kraje (2010; dále ZÚR KK). Skladebné části
zasahujících nadregionálních i regionálních systémů ES byly tudíž zcela nově vymezeny nebo
dále v detailním vymezení skladebných částí upřesňovány.
Vzhledem k relativně omezenému rozsahu řešeného území musel být koncepční návrh
upraven nejprve v podstatně širších vazbách i na všechna sousední katastrální území, kde
revize ani aktualizace starších Generelů ÚSES ještě neprobíhala. V ÚP sousedních obcí byl
často pouze překreslen či mírně upraven starší Generel MÚSES, což je v rozporu s §2, odst. 3
Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. (v aktuálním znění) k zákonu č. 114/1992 Sb. (v aktuálním
znění), a proto byla v těchto závazných dokumentacích zjištěna spousta metodických závad
ÚSES. Při aktualizaci ÚSES bylo zásadně postupováno od nejvyšší nadregionální
hierarchické úrovně ÚSES k nejnižší. Následně bylo provedeno detailní upřesnění Plánu
ÚSES pro nový územní plán města Nejdek s aktualizací metodických požadavků a revizí
prostorových parametrů skladebných částí i celkové prostorové skladby ÚSES. Plán ÚSES
města Nejdek byl koordinován také se zpracovanými ÚP sousedních obcí v ORP Karlovy Vary
i ORP Sokolov (stav k 21.3.2013).
V novém ÚP města Nejdek bylo nově vymezeno, revidováno, upraveno či aktualizováno
především detailní vymezení ÚSES vyšších hierarchií.
Nadregionální ÚSES
Nadregionální mezofilní bučinný biokoridor K3/MB byl na řešeném území vymezen zcela
nově a do detailu skladebných částí. Byly rovněž prověřovány vzdálenosti mezi nejbližšími
vloženými regionálními biocentry (RBC) podle ZÚR KK (2010). Mezi RBC 398 Fojtovský vrch
a 990 Merklín byla však zjištěna vzdálenost přesahující maximální limitní délku (6-8 km).
Z tohoto důvodu muselo být do NRBK K3/MB vloženo nové LBC č. 10115 Lužec (nový kód
navazuje na kódování v ZÚR KK). Kódování detailně vymezeného nadregionálního systému
včetně vložených biocenter regionálních parametrů vychází z jejich původních kódů podle
ÚTP NRaR ÚSES ČR (1996). Vložená lokální biocentra do jednotlivých úseků NRBK mají
kódování přizpůsobené původnímu kódu s doplněním jejich pořadí od počátku NRBK (podle
ÚTP, tj. od NRBC Studenec), např. K3/014 (obvykle se do jednoho NRBK předpokládá vložení
více než jedné stovky biocenter).
Skladebné části NRBK byly vymezovány výhradně na reprezentativních stanovištích či
biotopech, tj. mezofilních bučinných (MB). Lokální biocentra byla do NRBK vkládána tak, aby
na křížení tohoto MB-systému s hygrofilními lokálními systémy ES nebo s těmito kontrastními
stanovišti byla vždy vložena kombinovaná biocentra obsahující oba typy těchto stanovišť
(biotické bariéry, požadavek metodiky ÚSES od roku 2005; Maděra et Zimová 2005). Reálné
prostorové parametry skladebných částí tohoto NRBK vycházejí z přirozené morfologie
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(reliéfu) krajiny a z místních podmínek současného využívání krajiny (funkční využití pozemků,
plochy s nejvyšším stupněm ES, přítomnost přírodních biotopů, charakter cestní sítě apod.).
Regionální ÚSES
Poměrně značným problémem bylo v řešeném území vymezení detailní skladby některých
nově navržených regionálních systémů podle ZÚR KK (2010).
Zvláště detailní vymezení nového nivního RBK č. RK 20006 údolím říčky Rolavy
a Nejdeckého potoka není v zastavěném území Nejdku vůbec reálně proveditelné podle
metodikou požadovaných prostorových parametrů, tj. vložení lokálních biocenter o min. ploše
3 ha ve vzdálenosti max. do 500 -700 m pro luční, resp. lesní biotopy. Ani minimální šířky
dílčích RBK nedosahují požadovaných 40 m, místy už ani minimální šířky lokálních
biokoridorů nivního typu, tj. 20 m. Evidentně nebylo při tomto návrhu do ZÚR KK (2010) vůbec
prověřeno, zda je možné v krajině u Nejdku tento navrhovaný RBK reálně vymezit. Podobná
situace je také na území města Nová Role, a zvláště pak v novém ÚP Karlovy Vary (Hájek,
Sláma 2012). Na území města Nejdek je možné tento RBK vymezit v délce kolem 4 km pouze
v lokálních parametrech, a to místy ještě v nedostatečných (nefunkční nebo málo funkční
skladebné části). Doporučujeme zvážit přehodnocení regionálních systémů Rolava –
Nejdecký potok v následující aktualizaci ZÚR KK (viz též ÚP Karlovy Vary).
Další nový RBK byl vymezen v detailu skladebných částí mezi mezofilním bučinným NRBK
K3/MB a novým, převážně unikátním RBC č. 10002 Oceán (významné vrchoviště), které se
nachází ještě v poloze bučin. Tento krátký RBK není z koncepčního pohledu příliš logický,
protože v mokřadních stanovištích je doslova na všechny další strany RBC propojeno
hygrofilními lokálními systémy. Ve vrcholové poloze Krušných hor však protínají RBC Oceán
také lokální mezofilní bučinné systémy, a proto bylo předmětné RBC upřesněno podle
lesnického detailu jako biocentrum kombinovaného typu (po okrajích se vyskytují stanoviště
bučin). Rovněž celý krátký RBK je možné považovat biotopově za biokoridor kontaktního typu
(po okrajích se vyskytují rovněž stanoviště bučin) a tudíž tvoří kontinuální systém nejen pro
mokřadní stanoviště v hydrických řadách 4-5(6), ale i pro mezofilní bučinná stanoviště v
hydrických řadách 3-4.
Lokální ÚSES
V místních podmínkách byla také upravena nedostatečná nebo naopak příliš zahuštěná
prostorová skladba celkového ÚSES do prostorové sítě kolem 2 km, a navíc výhradně po
reprezentativních stanovištích, aby byla umožněna kontinuální migrace genetických informací.
Původní Generel lokálního ÚSES (Růžička 1997) byl proto v lokální úrovni celkově koncepčně
přehodnocen ve vazbě na systémy vyšší hierarchie, většina skladebných částí byla doplněna,
upřesněna nebo v detailu upravena. Revidovány byly také prostorové parametry skladebných
částí, které na několika místech neodpovídaly požadavkům metodik projektování ÚSES. Plán
ÚSES Nejdek řešil rovněž návaznosti na územní plány sousedních obcí a provázanost mezi
systémy ES (problémy a nedostatky návazností shrnuje následující hodnocení).
Kódování v lokální hierarchii bylo přizpůsobeno Generelu ORP Karlovy Vary (kód „KV“), aby
mohla vzniknout centrální databáze ÚSES. Drobné úpravy se týkaly vyšších hierarchií ÚSES
a nově vložených skladebných částí.
Přehled podkladů a jejich hodnocení:
Martínek P., Kosík J. et al. (2004): ÚP Nová Role. - Arch. ateliér Ing. arch. Martínek, Karlovy
Vary.
(v ÚP vyznačeny jen plochy ÚSES bez přesného vymezení - nejedná se o Plán ÚSES;
v nivním RBK po říčce Rolavě jsou vložená LBC vymezená na suchý svah a propojena údolní
nivou - nereprezentativní vymezení!; u zastávky Nová Role - zastávka pod Smolnými Pecemi
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je RBK vyznačen po řece i ve svahu mezi železnicí a silnicí a dokonce i nad silnicí - výrazně
nekoncepční vymezení!)
Košek L., Scházel M. et al. (2010): ÚP Merklín. - Ing. Kellner, zeměměřická projekční
inženýrská kancelář, Karlovy Vary.
(ÚSES - RNDr. Růžička)
(velmi schematické vymezení - nejedná se o Plán ÚSES; v NRBK K3/MB vůbec neodpovídají
prostorové parametry a na křížení mezofilních a hygrofilních stanovišť/biotopů chybí vložená
smíšená biocentra = biotické bariéry; chybně vymezený RBK 20009 - do 700m nejsou vložena
LBC = generelové pojetí!; ve vyšší hierarchii ÚSES je narušena koncepce také mezi RBK 536
a 1006 - je zde pouze LBK; nivní RBK 1006 je chybně propojen do výhradně mezofilního
bučinného RBC 1161 pod Plešivcem - dtto nivní RBK 536 (chyba též v ZÚR KK!); ve vyšší
hierarchii nebylo zachováno kódování podle ZÚR!; ÚSES vůbec nerespektuje
reprezentativnost biotopů/stanovišť a zcela volně propojuje mezofilní LBK do hygrofilních LBK
bez dalších návazností = nesystémové propojování! anebo bez vložení BC na křížení těchto
odlišných systémů = metodické chyby - biotické bariéry!; evidentně nebyla pro vymezení
ÚSES provedena stanovištní analýza řešeného území - ÚSES je pouze „malůvkou do mapy“;
celý ÚSES je hodně zahuštěn a nerespektuje prostorovou skladbu kolem 2km; návaznosti na
Plán ÚSES Nejdek jsou proto značně problematické)
Kasková A. et al. (2011): ÚP Hroznětín. - Ing. arch. Kasková, Karlovy Vary.
(ÚSES - RNDr. Křivanec)
(nejedná se o Plán ÚSES, schematické vymezení - v NRBK K3/MB nebyly dodrženy
prostorové parametry při vkládání LBC do 700m (délka až 1,4km) a na křížení tohoto NRBK
s nivou Bystřice chybí smíšené biocentrum = biotická bariéra!; západně od Odeře je
vymezeno samostatné mezofilní LBC - netvoří systém, ale ostrov!?; hygrofilní RBC 10003 je
propojeno RBK 10004 nejprve po zamokřovaných stanovištích, poté po mezofilních
stanovištích na žulovém kopci a nakonec zpátky do mokřadních stanovišť; LBK podél
Sadovského potoka je volně napojen na mezofilní RBK 1003 - křížení RBK 1003 nerespektuje
stanoviště!; RBK 1004 nenavazuje do RBK 1007 - je přerušen v zástavbě Hroznětína a má
navíc délku 1040m! - max. délka musí být do 700m!; RBK 1007 v zástavbě Hroznětína nebude
již nikdy splňovat min šířku ani max. délku - v délce přesahující 3km není vloženo jediné LBC
o min ploše 3ha; často jsou v ÚSES mezi sebou propojována hygrofilní a mezofilní stanoviště,
např. zcela nereprezentativní LBK podél východního okraje Odeře; některé vymezené LBK
netvoří systém, ale slepé větve bez respektování příbuznosti stanovišť, např. severně
od Velkého rybníka; místy je nedostatečná prostorová skladba, např. u Ruprechtova)
Martínek P., Kosík J. et al. (2012): ÚP Nové Hamry. - Ing. arch. Martínek, Karlovy Vary.
(ÚSES - RNDr. Křivanec)
(nejedná se o Plán ÚSES - NRBK K1/H vymezen pouze osou, podél ní místy vymezen LBK nekoncepční přístupy; mezofilní systémy volně propojovány do mokřadních LBK - žádné
skladebné části nebyly evidentně vymezovány podle reprezentativních STG; v údolích jsou na
svazích vymezena suchá LBC a propojena nivním LBK; místy nedostatečné prostorové
parametry - LBC 17 je malé a není nikam propojeno, rovněž LBC 9, 12 a 14 nejsou nikam
napojena; v LBK Rolavy chybí LBC do 2km!; celkové vymezení LBC postrádá logiku, protože
ignoruje repre-biotopy - např. LBC 15; neřešena prostorová skladba ÚSES kolem 2km;
v návaznosti na Plán ÚSES Nejdek chybí pod Novými Hamry LBC v nivě Rolavy!)
Kasková A., Báčová M. et al. (2012): ÚP Smolné Pece. - Ing. arch. Kasková, Karlovy Vary.
(ÚSES - RNDr. Křivanec)
(schematické - nejedná se o Plán ÚSES - zcela chybně vymezený NRBK K3/MB - kříží několik
vlhkých LBK bez vložení biocenter = biotické bariéry!; vlhké LBK jsou volně propojeny na
mezofilní stanoviště či systémy, místy netvoří vymezené skladebné části systém, ale slepé
větve - evidentně nebylo vymezeno podle STG!; nerespektována prostorová skladba ÚSES
kolem 2km; problematická návaznost na Plán ÚSES Nejdek)
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Kasková A. et al. (2012): ÚP Šindelová. - Ing. arch. Kasková, Karlovy Vary.
(ÚSES - RNDr. Křivanec)
(schematické - nejedná se o Plán ÚSES´; zcela chybně vymezený RBK 20115 nerespektovány prostorové parametry skladebných částí; v lokálních systémech jsou volně
propojovány mezofilní systémy přes vlhká stanoviště = biotické bariéry! - některé LBK jsou
zčásti vlhké a zčásti mezofilní - dtto vložená LBC - evidentně vymezeno bez analýzy
stanovišť!; místy nerespektována prostorová skladba kolem 2km)
Kasková A., Staňková M. (2013): ÚP Pernink. - Ing. arch. Kasková, Karlovy Vary.
(ÚSES - RNDr. Křivanec)
(nejedná se o Plán ÚSES, schematické vymezení - NRBK K1/H vymezen pouze osou, LBC 4
netvoří systém = slepá větev; LBC 1 rovněž nikam nepokračuje; LBK 4 je příliš dlouhý - kolem
3km - dvě LBC je nutné vymezit těsně nad a pod obcí!; mokřadní LBC 8 je více mezofilní
a navazuje těsně na RBC Oceán; uvnitř LBC 3 je silnice - není to plocha přírodní! - v LBC by
neměly být ani hlavní odvozní lesní cesty (LBC = plochy přírodní!); neřešena prostorová
skladba v širších vztazích; problematická návaznost na Plán ÚSES Nejdek, ÚP Nové Hamry
i Merklín)
4.k.5) Zdůvodnění ochrany nerostných surovin
V řešeném území se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin ani evidované dobývací
prostory. Plochy těžby nerostů územní plán z toho důvodu nenavrhuje.
V řešeném území se nacházejí četná opuštěná důlní díla a poddolovaná území, která jsou
návrhem respektována - územní plán zde nenavrhuje žádné nové zastavitelné plochy.
4.k.6) Zdůvodnění protipovodňových a protierozních opatření
Na území Nejdku je vymezeno záplavové území Q100 Rolavy, Nejdeckého potoka
(Rodišovky), Limnického potoka a Vitického potoka, včetně aktivní zóny. Koryto Rolavy je na
území Nejdku dimenzováno na stoletou vodu, Q100 zasahuje pouze několik nemovitostí na
katastru Pozorky. Záplavové území Nejdeckého potoka (Rodišovky) pak zasahuje několik
nemovitostí v bezprostředním okolí toku. Návrh územního plánu respektuje stanovené
záplavové území, nově navržená zástavba je situována mimo záplavové území Q100 a aktivní
zónu. Územní plán nenavrhuje nová protipovodňová ani protierozní opatření. Pro snížení
dešťového odtoku zejména ze zastavitelných ploch bude využita přirozená retence území.
Vzhledem k charakteru krajiny, nadprůměrnému zalesnění i zatravnění nezastavěného území,
není území ohroženo erozemi.
Územní plán nenavrhuje žádná konkrétní protipovodňová opatření. Ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny přispěje realizace navržené vodní plochy na k.ú. Fojtov (plocha změny
v krajině KF02). Zpracovatel neměl k dispozici další podklady, ze kterých by taková opatření
mohla být převzata a v územním plánu vymezena jako konkrétní veřejně prospěšné stavby či
opatření.
Regulativy ploch nezastavěného území umožňují však v případě potřeby realizaci těchto
opatření.
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4.l)

Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití a prostorové uspořádání ploch
s rozdílným způsobem využití

Územním plánem Nejdek jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití v souladu
s Vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území.
Nad rámec ploch uvedených v § 4 -19 této vyhlášky jsou vymezeny plochy zeleně, což
umožňuje § 3, odst. (4). Plochy zeleně jsou vymezeny tam, kde jsou součástí systému sídelní
zeleně, je vhodné tyto plochy stabilizovat, či nově umístit a ochránit je před zástavbou.
Na základě §3 odst. (4) jsou plochy s rozdílným způsobem využití s ohledem na specifické
podmínky a charakter území podrobněji členěny.
Aby bylo dosaženo co největší flexibility využití jednotlivých ploch a nebyly vyvolány potřeby
častých změn územního plánu, jsou v části území (zejména ve stávající zástavbě) vymezeny
plochy smíšené, které umožňují vedle bydlení i umístění a provozování zařízení občanského
vybavení, případně drobných výrobních a nevýrobních služeb, které jsou slučitelné s funkcí
bydlení a nenarušují jí.
Dále jsou vymezeny specifické plochy:
- BH1 - pro rozvolněnou zástavbu bytovými domy s omezením výšky na 3 n.p. (viladomy)
Podmínky platí pro jednu zastavitelnou plochu a jsou stanoveny s ohledem na pohledově
exponovanou polohu; zástavba by měla zapadat do kontextu okolní zástavby i okolního
prostředí.
-

BI1, BV1, RI1, RH1 - pro rozptýlenou zástavbu v krajině. S ohledem na celkový obraz
krajiny, ale i na obtížnou dopravní obsluhu těchto ploch i jejich napojení na sítě technické
infrastruktury a následnou údržbu, není vhodné přílišné zahušťování této zástavby
a doplňování nových staveb na stávajících pozemcích. Nové zastavitelné plochy jsou
navrženy ojediněle, dělení pozemků stávající zástavby za účelem výstavby nových RD je
možné pouze při dostatečné velikosti pozemků.

-

BI2, BV2 - pro rozvolněnou zástavbu většinou v zastavěném území nebo v návaznosti na
něj. S ohledem na obtížnou dopravní obsluhu těchto ploch (nevyhovující úzké stávající
komunikace, které není možné rozšířit), není vhodné přílišné zahušťování stávající
zástavby a intenzívní zástavba na nových zastavitelných plochách. Stanoveny jsou proto
větší minimální velikosti pozemků a je vyloučena výstavba staveb a zařízení, které by
zvyšovaly nároky na dopravní obsluhu, ale také dělení stávajících pozemků za účelem
dostavby dalších RD.

-

OS1 Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení rozvolněná: plochy sportu,
kde není vhodné umísťovat stavby pro sport, ale pouze otevřená sportoviště a hřiště.

-

DS1 Dopravní infrastruktura silniční - řadové garáže: samostatné plochy řadových
garáží, sloužících zejména obyvatelům sídlišť. V plochách není s ohledem na jejích
umístění vhodné budovat nové kapacitní vícepodlažní parkoviště a hromadné garáže.

-

DS2 Dopravní infrastruktura silniční - hromadné garáže (parkovací domy): samostatné
plochy, kde je možné budovat vícepodlažní parkovací domy.

-

VZ1 Zemědělská výroba - rybářství - s ohledem na charakter plochy a na umístění
v blízkosti obytné zástavby není vhodné jiné zemědělské využití

-

ZS1 Soukromá a vyhrazená zeleň (výběhy a pastviny v zastavěném území)

-

NS1 Plochy smíšené nezastavěného území - specifické (navazuje na plochu
pro rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem Matyáš), na ploše NS1 bude
možné realizovat lesopark a přístupové komunikace k zařízení, dále specifické plochy
pro parkování v zeleni a nezbytnou technickou infrastrukturu.
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Definice pojmů pro potřeby tohoto územního plánu
Podmínky prostorového uspořádání zejména pro nové zastavitelné plochy jsou stanoveny
s ohledem na kvality stávající zástavby a její urbanistické struktury, na celkový obraz města
i jednotlivých sídel, jejich vztahu ke krajině, ke krajinnému rázu. Dostavby ve stávající
zástavbě musí respektovat charakter okolní zástavby. Podmínky jsou stanoveny tak, aby
nedocházelo dále k znehodnocování celkového panoramatu města.
Charakter zástavby je vyjádřen zejména celkovým hmotovým řešením staveb, jejím
měřítkem, výškou, typem zastřešení, orientací hřebenů střech apod.
Struktura zástavby je dána zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním staveb
na pozemku vůči uliční, či stavební čáře (zda zástavba např. vytváří kompaktní uliční frontu
jasně definující přilehlý veřejný prostor, nebo je zástavba volná, či rozptýlená apod.).
Podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití jsou
stanoveny ve výrokové části územního plánu v kapitole f).
K umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánů ochrany přírody (§12, zákona č.114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
Při povolování staveb a činností je třeba respektovat:
- zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb., a další předpisy týkající se ochrany
proti hluku:
- 68/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
- 335/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a
pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
- 9/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z
hlediska emisí hluku
- 177/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah
- 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- 104/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
4.m) Zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření
Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu
 navržené úpravy na silniční síti:
- upřesnění VPS D30 ze ZÚR SK - přeložka silnice III/21047 (dříve II/219) v úseku
Kraslická - U Žáby, po jižní straně centra Nejdku v souladu se ZÚR KK – veřejně
prospěšná stavba D30
- odstranění dalších dopravních závad na stávající silniční síti
- nové trasy silnic pro odklonění tranzitní, zejména nákladní, dopravy z centra Nejdku a
dalších zastavěných území
 navržené místní komunikace, nutné pro zpřístupnění či dopravní obsluhu nových
zastavitelných ploch, případně nahrazující nevyhovující komunikace pro zpřístupnění
stávajících ploch zástavby
- do této kategorie jsou zahrnuty i stávající nevyhovující komunikace navržené k úpravě
a rozšíření
- do veřejně prospěšných staveb jsou zařazeny pouze komunikace nezbytné pro přístup
k zastavitelným plochám, případně pro zlepšení průjezdnosti území
- komunikace uvnitř zastavitelných ploch pro obsluhu budoucích stavebních parcel
budou předmětem řešení v dalších stupních dokumentace, případně v územních
studiích, pokud jsou územním plánem předepsány
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 parkoviště:
- doplnění chybějících parkovacích míst u hřbitova
- do veřejně prospěšných staveb nejsou zahrnuta navržená parkoviště, která jsou
součástí stávajících veřejných prostranství v majetku města
 pěší trasy a pěší propojení:
- trasy pro zlepšení průchodnosti území pro pěší,
- trasy pro propojení města s okolní přírodou
- trasy propojující hojně navštěvované cíle (bydliště, vybavenost, sportoviště, školy,
zaměstnání, stanice a zastávky veřejné dopravy)
- odvedení pěší dopravy z frekventovaných komunikací pro zvýšení bezpečnosti chodců
 navržené cyklostezky
- trasy pro bezpečný průjezd cyklistů řešeným územím - odvedení cyklodopravy
z frekventovaných komunikací
- vytvoření podmínek pro bezpečnou cyklodopravu uvnitř města Nejdek
- zpřístupnění údolí Rolavy pro cyklodopravu - maximální využití fenoménu řeky
- možnost využití nenáročné údolní trasy v jinak hornatém terénu
Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu
 navržené vodojemy
 přemístění předávací stanice tepla, které je vyvoláno potřebou úprav na silniční síti
 do veřejně prospěšných staveb nejsou zařazeny:
- liniové stavby technické infrastruktury, které nepředstavují trvalý zábor půdního fondu
- podzemní objekty na vodovodní a kanalizační síti (např. čerpací stanice)
- trafostanice - jejichž polohu nelze přesně v měřítku územního plánu určit - bude
upřesněna následnou dokumentací
Veřejně prospěšná opatření - založení prvků ÚSES
 části ÚSES navržené k založení nebo doplnění (nefunkční prvky)
Územní plán vymezuje jednu plochu pro veřejně prospěšné stavby s možností uplatnění
předkupního práva dle §101 stavebního zákona PO01. Potřeba jejího vymezení vyplynula
po společném jednán, kdy město uplatnilo požadavek na vymezení plochy pro Domov
se zvláštním režimem Matyáš. Jde o zařízení veřejné infrastruktury, které je zařazeno do
ploch Občanské vybavení - veřejná infrastruktura OV.

4.n) Zdůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Ze zadání územního plánu nevyplynul konkrétní požadavek na vymezení územních rezerv.
Územní plán vymezil jednu územní rezervu R01, Bydlení v rodinných domech - příměstské a
městské BI, která na základě pokynů k úpravě ÚP po VP je přeřazena do zastavitelných ploch
(ZN47).
Po veřejném projednání byla na pokyn pořizovatele do územního plánu zařazena územní
rezerva R02 a byla k ní stanovena podmínka prověření potřeby vymezení této zastavitelné
plochy.

4.o) Zdůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie
Územní plán ukládá podmínku zpracování územní studie u několika rozsáhlejších
zastavitelných ploch, ve kterých není řešení jednoznačné a není vhodné, aby územní plán toto
řešení předurčoval. Bez řešení územní studií by naopak mohlo dojít k živelnému
a neefektivnímu využití příslušné plochy.
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Podmínka územní studie je dále předepsána u dvou stávajících ploch významných veřejných
prostranství v centru Nejdku - náměstí před kostelem sv. Martina, vč. zeleně nad ulicí Žižkova
a nábřeží Rolavy vč. propojení na Křížový vrch. Tato prostranství si vzhledem ke svému
významu zaslouží kvalitní řešení využití a úprav. Studie pro tyto plochy byly zpracovány v roce
2017.
V dokumentaci pro opakované veřejné projednání byl stanoven požadavek na zpracování
územní studie pro doplněnou zastavitelnou plochu ZN47. Požadavek vyplývá z rozsahu a
významu plochy.
Důvodem stanovení lhůty 6 let od nabytí účinnosti územního plánu pro vložení dat o těchto
studiích do evidence územně plánovací činnosti je potřeba dostatečného času pro pořízení
studií městem.
Poznámka:
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou
o parcelaci, či vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, či stanovení pořadí změn v území (etapizaci) nebylo
v Zadání územního plánu požadováno, ani při zpracování územního plánu nevyplynula jejich
potřeba.

NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍLOHY č. 7 VYHL. č.500/2006 SB. ČÁST II ODST. 1

5.

5.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 a)
Územní plán respektuje všechny nadmístní systémy technické infrastruktury a přírodních
hodnot - ty jsou zakresleny v koordinačním výkrese O1. Řešení územního plánu neovlivní širší
vztahy. Úpravy na silniční síti nepřekračují hranice správního území Nejdku.
Z územních plánů sousedních obcí zasahují na správní území Nejdku 2 záměry:
- Nové Hamry - sjezdová trať z Tisovského vrhu, jde o starší záměr převzatý do nového
ÚP Nové Hamry, v současné době není investor. Na území Nejdku (k.ú. Tisová)
navazuje na tento záměr plocha smíšená nezastavěného území NSplrsv, index „s“ funkce sportovní v přípustném využití umožňuje umístění lyžařské sjezdové trati.
-

Vysoká Pec - propojení Rudenského vodního příkopu (po obnově) s tokem Rolavy: na
území Nejdku se záměr týká úzkého pruhu území (cca 20 m) mezi hranicí s územím
Vysoké Pece a břehem Rolavy. Toto území je zařazeno do ploch smíšených
nezastavěného území NSpv, umístění záměru není v rozporu s podmínkami
stanovenými pro tuto plochu.

V rámci zpracování návrhu ÚSES byla provedena koordinace s řešením ÚSES v sousedních
obcích. Upraveno bylo po společném jednání řešení ÚSES na hranicích mezi obcí Merklín a
Nejdkem. Se sousedními obcemi - Vysoká Pec, Černava a Smolné Pece bylo dohodnuto, že v
rámci nejbližší změny jejich územních plánů bude aktualizován ÚSES v jejich územích dle
platné zmíněné metodiky, a tím se dosáhne návazností s ÚSES na území města Nejdku.
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5.b) Vyhodnocení splnění požadavků Zadání a vyhodnocení souladu s pokyny
k úpravě návrhu územního plánu
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 b)
5.b.1) Vyhodnocení splnění požadavků Zadání
Územní plán je zpracován na základě schváleného Zadání, které bylo upraveno a doplněno
na základě výsledku projednání. Požadavky vyplývající ze zadání jsou řešeny v jednotlivých
částech územního plánu.
1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území města
a) Sledované cíle zlepšování oproti dosavadnímu stavu
- Územní plán stabilizuje stávající výrobní plochy. Vzhledem k nadprůměrnému
počtu pracovních příležitostí v průmyslu územní plán nepředpokládá jeho další
rozvoj. Podporuje však vznik pracovních příležitostí v cestovním ruchu.
- Územní plán navrhuje podmínky pro zkvalitnění veřejných prostranství zejména
v centru Nejdku, a vytváří tak podmínky pro vznik nových center v ostatních sídlech
i v nových zastavitelných plochách.
- Navržené dopravní řešení by mělo přispět ke zlepšení dopravní obsluhy v centru
města a snížení negativních vlivů tranzitní dopravy. Dále je navržena řada nových
pěších propojení i cyklistických stezek.
- Územní plán vytváří podmínky pro umísťování nových zařízení na podporu
cestovního ruchu.
- ÚP nevylučuje umísťování malých fotovoltaických elektráren v zastavěném území
na střechách zástavby. Umísťování fotovoltaických elektráren v krajině však není
vzhledem k ochraně krajinného rázu přípustné. Umísťování větrných elektráren
s instalovaným výkonem nad 500 kW a výškou stojanu nad 35 m je v krajině
vyloučeno.
b) Požadavky na ochranu hodnot území města
 Požadavky na ochranu historických, urbanistických a kulturních hodnot:
- Požadavky na ochranu přírodních i kulturních hodnot jsou respektovány
(viz kapitola 4.c) tohoto odůvodnění.
- Rozptýlená zástavba je navrhována minimálně nejen z důvodu obtížného napojení
na technickou a dopravní infrastrukturu, ale právě i s ohledem na ochranu hodnot
území.
 Požadavky na ochranu přírodních hodnot:
- Územní plán chrání přírodní hodnoty území - rozvoj je směřován mimo hodnotná
území krajiny vč. EVL (výjimku tvoří 2 malé plochy v návaznosti na zastavěné
území, jejichž zastavění nevyloučil orgán ochrany přírody).
- ÚSES je součástí územního plánu - vychází ze ZÚR, lokální prvky jsou upřesněny
s ohledem na stávající stav i veřejné zájmy v území.
- ZPF je chráněn - rozsah zastavitelných ploch je oproti dosud platnému plánu
výrazně zmenšen, zastavitelné plochy jsou přednostně směřovány na půdy nižší
bonity.
c) Požadavky na změnu charakteru města, jeho vztahu k sídelní struktuře
- Územní plán vytváří podmínky pro doplnění vybavenosti (například zařízení
sociální a zdravotní péče), vytváří i podmínky pro posílení nepobytové rekreace.
d) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch
- Navržená urbanistická koncepce je popsána v kapitole 4.c).
- Rozsah zastavitelných ploch vymezených v původním územním plánu byl
přehodnocen a výrazně omezen i s ohledem na reálné stávající potřeby i možnosti
rozvoje města i na požadavek ochrany hodnot území (viz kap. 4.d).
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-

-

-

Umísťování nové rozptýlené zástavby je výrazně omezeno s ohledem na přírodní
hodnoty území.
Etapizace výstavby uvažována není.
ÚP navrhuje převážně nízkopodlažní zástavbu, pouze jedna plocha je určena pro
středopodlažní zástavbu (3 NP + podkroví). V některých částech města jsou
navrženy i specifické podmínky pro rozvolněnou zástavbu, které požadují větší
výměry stavebních pozemků.
Vzhledem k rozsahu stávajících výrobních ploch nejsou navrhovány další rozvojové
plochy pro výrobu. Územní plán podporuje rozvoj drobného podnikání zejména
v oblasti služeb.
ÚP vytváří podmínky pro rekreační využití lokalit uvedených v Zadání.
ÚP navrhuje nové pěší propojení z centra města na Křížový vrch.
ÚP doplňuje řadu nových pěších propojení a cyklotras pro bezpečnější
a pohodlnější pohyb pěších a cyklistů v území.
ÚP navrhuje zlepšení prostupnosti území - zejména návrhem cyklostezky údolím
Rolavy.
Jsou vytvořeny podmínky pro úpravy některých veřejných prostranství, zejména
prostranství před kostelem sv. Martina a nábřeží Rolavy v centru Nejdku.
ÚP vymezuje veřejná prostranství v sídlech řešeného území s kompaktním
charakterem zástavby. V některých sídlech vzhledem k jejich charakteru
(rozptýlená zástavba) však není vymezování veřejných prostranství (návsí) účelné.
Podmínky pro úpravy a využití veřejných prostranství (PV) jsou stanoveny
v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití. Podrobnější řešení je již
nad rámec územního plánu.
Dovybavení sídel občanským vybavením je možné v rámci vymezených ploch
obytné a smíšené zástavby - v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch
s rozdílným způsobem využití.

e) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejích změn
 Požadavky na řešení koncepce dopravy
- Dopravní řešení obsahuje i řešení požadavků Zadání a je podrobně popsáno
v kapitole Dopravní infrastruktura.
 Požadavky na řešení koncepce občanského vybavení
- Dovybavení sídel občanským vybavením je možné v rámci vymezených ploch
obytné a smíšené zástavby - v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
- Územní plán zařadil uvedené plochy do ploch smíšených obytných v centrech
měst, resp. smíšených obytných městských.
- Rozvoj sportovních ploch bude převážně extenzivní - v plochách smíšených
nezastavěného území se sportovní funkcí.
 Požadavky na řešení koncepce technického vybavení
- územní plán řeší návrh technické infrastruktury
 Požadavky na řešení koncepce veřejných prostranství
- Veřejná prostranství zdůrazňující centra sídel jsou vymezena tam, kde je to účelné.
U malých sídel s rozptýlenou zástavbou, povětšinou rekreačního charakteru,
veřejná prostranství svůj účel stejně neplní. U větších sídel se zástavbou
kompaktnějšího charakteru existují přirozená centra, i když vzhledem k charakteru
zástavby je nelze nazvat návsí. Jsou to prostranství u hospody, obchodu zastávky,
u kapličky v místě parčíku, stanoviště kontejnerů na tříděný odpad apod.
- Ve vlastním Nejdku funguje systém veřejných prostranství tvořený náměstími,
hlavními ulicemi a spojnicemi frekventovaných míst (zastávky veřejné dopravy,
občanská vybavenost, výrobní areály apod.).
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f)

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
- Parky a plochy zeleně jsou územním plánem stabilizovány. Územní plán vytváří
podmínky pro vznik dalších ploch veřejné zeleně a parků.
- Územní plán navrhuje podmínky využití krajinných ploch v zázemí sídla tak, aby
bylo umožněno jejich sportovní a rekreační využití a navrhuje jejich lepší
zpřístupnění.
- ÚSES je zapracován do ÚP s využitím ZÚR i dosud platného ÚPM, upřesněn je
s ohledem na stávající stav i na záměry v území, zejména v oblasti dopravní
infrastruktury.
- V podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je specifikováno
přípustné i nepřípustné využití.
- Návrh využití krajiny respektuje její hodnoty.
- Prostorové vazby - všechny dominanty, důležité kompoziční vazby, místa výhledů
jsou územním plánem respektovány. Návrhy nových zastavitelných ploch
i stanovené podmínky prostorového uspořádání neumožňují umísťování žádných
záměrů, které by uvedené hodnoty znehodnotily.
- Protierozní opatření - vzhledem k nadprůměrné lesnatosti i pokrytí nezastaveného
území vegetací není třeba v území vymezovat plochy pro další protierozní opatření
- Opatření proti povodním - žádné podklady pro vymezení protipovodňových
opatření v území neexistují.
- Rekreace - systém turisticky využívaných tras ve vazbě na plochy zeleně
a rekreačně využívané plochy je součástí návrhu ÚP.
Projektant prověřil, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. U ploch
v nezastavěném území jsou v odstavci nepřípustné využití uvedeny stavby, zařízení a
jiná opatření, které sice §18 odst. 5 Stavebního zákona umožňuje, nicméně územní plán
je z důvodu ochrany krajinného rázu a z důvodu ochrany přírodních hodnot krajiny
nepřipouští. Jedná se například o fotovoltaické a větrné elektrárny, stavby a zařízení pro
těžbu nerostů, pro rekreaci a sport v Plochách přírodních, značených v ÚP kódem P a
Plochách lesních, značených kódem NL.

2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit
- Úprava návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání převedla dříve vymezenou
územní rezervu R01 Nejdek – Bernov do zastavitelné plochy ZN47 a nově vymezila
územní rezervu R02 Vasrštat.
3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo
- Všechny navržené cyklostezky jsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb
s možností vyvlastnění.
- Další veřejně prospěšné stavby a opatření jsou uvedeny v kap. g) a h) výrokové části.
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
- Požadavek na zpracování územní studie je uplatněn u prostranství před kostelem
i u nábřeží Rolavy a dále u několika rozsáhlejších zastavitelných ploch pro bydlení.
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viz kapitola j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie.
- Požadavek na zpracování regulačního plánu územní plán nestanovuje.
- Požadavek na uzavření dohody o parcelaci územní plán nestanovuje.
5. Požadavek na zpracování variant řešení
- Požadavek nebyl v Zadání uplatněn.
6. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi
a jinými rizikovými přírodními jevy)
a) Požadavky na ochranu veřejného zdraví
- Požadavky ze Zadání nevyplynuly.
b) Požadavky civilní ochrany
- Požadavky ze Zadání nevyplynuly.
c) Požadavky obrany a bezpečnosti státu
- Požadavky ze Zadání nevyplynuly.
d) Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin
- Požadavky ze Zadání nevyplynuly. Na území Nejdku se nenachází žádná ložiska
nerostných surovin.
e) Požadavky na ochranu geologické stavby území
- Požadavky ze Zadání nevyplynuly.
f) Požadavky na ochranu před povodněmi
- Územní plán nenavrhuje žádné zastavitelné plochy do záplavového území.
7. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území
- Návrh ÚP Nejdek navrhuje zastavitelné plochy mimo EVL. Výjimkou jsou dvě plochy
ZB10 a ZB15, které navazují na zastavěné území a orgán ochrany přírody připustil
jejich zařazení do zastavitelných ploch.
- Obnovitelné zdroje - územní plán umožňuje umísťování fotovoltaických elektráren
v zastavěném území, např. ve stávajících areálech výroby. Nevylučuje umísťování
fotovoltaických panelů na střechách budov. Umísťování fotovoltaických a větrných
elektráren (s instalovaným výkonem nad 500 kW a výškou stojanu nad 35 m)
v nezastavěném území je s ohledem na požadavek ochrany hodnot území a krajinného
rázu vyloučeno.
8. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
- Obsah ÚP Nejdek je zpracován v souladu se Zadáním a s přílohou č. 7 Vyhlášky
500/2006 Sb.
- Grafická část je provedena v digitální podobě, splňující podmínky aktuální metodiky
MINIS
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5.b.2) Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společném
jednání
Návrh územního plánu k veřejnému projednání byl upraven v souladu s pokyny pořizovatele,
které byly upřesněny na jednání 12.5.2017 na MěÚ v Nejdku, a to následovně:
1.

Obnovit názvy městských sekcí dle platného ÚPM a nadále s nimi pracovat i v rámci
textů. V případě potřeby lze jejich vymezení uzpůsobit (RM).
Upřesnění pokynu 12.5.2017: projektant zdigitalizuje Kouckého lokality a promítne je na
hlavní výkres nového územního plánu, či na jiné vhodné výkresy pro pochopení
souvislostí mezi starým a novým ÚP.
- do odůvodnění byl doplněn výkres č.O8 Lokality ÚPM 2004, kde jsou na Hlavní výkres
nového územního plánu promítnuty lokality ÚPM 2004.

2.

Vypustit plochu ZB09, ZV01, ZV02 a ZS05b, ZB03 (ZPF).
- uvedené plochy jsou vypuštěny z návrhu územního plánu k veř. projednání.

3.

Posílit odůvodnění silničního obchvatu (I. i II.) pro ZPF. (ZPF)
- v textu odůvodnění byl zdůrazněn veřejný zájem na řešení dopravní situace v centru
města, kde doprava znehodnocuje životní prostředí a ohrožuje zdraví chodců.

4.

Lokalitu ZN 13b zmenšit dle posledního návrhu (ZPF).
- plocha byla zmenšena o část neodsouhlasenou orgánem ZPF.

5.

Západní lokalitu ZN14 vyjmout ze zastavitelného území. (ZPF).
- plocha byla zmenšena o část neodsouhlasenou orgánem ZPF.

6.

Upravit lokalitu ZN 15 – severní část tak, že stabilizovaná plocha BI1 bude zabírat i
příjezdovou komunikaci; bude tedy navazovat přímo na zastavitelnou plochu. Doplnit
odůvodnění pro ZPF – desítky let oplocená plocha s rekreační chatou, v současném ÚPM
vedeno jako zastavitelné obytné rozvojové území.
- zastavěné území je upraveno, doplněno do textu odůvodnění

7.

Lokalita ZB02 – doplnit o odůvodnění uvedené v dopise pro OŽP KÚKK.
- doplněno do odůvodnění zastavitelných ploch do kap. 4.e.1)

8.

Lokalita ZT02 – doplnit o odůvodnění uvedené v dopise pro OŽP KÚKK.
- doplněno do odůvodnění zastavitelných ploch do kap. 4.e.1)

9.

Lokalita ZB14 – ponechat v plné výměře; doplnit vyhodnocení ZPF o informace
v dopisech pro OŽP KÚKK.
- doplněno do odůvodnění zastavitelných ploch do kap. 4.e.1)

10. Lokalita ZP08 – ponechat v plném rozsahu, vymyslet a navrhnout příjezd; doplnit
vyhodnocení ZPF o informace v dopisech pro OŽP KÚKK. Upřesnění pokynu 12.5.2017:
využití ploch severně od Limnice: sportovní a rekreační aktivity "bez nároků na stavby"
lze realizovat ve smíšených zónách s indexem r (rekreace) a s (sport), které jsou zde
vymezené. To umožňuje budování cest, přírodních sportovišť, piknikových míst, altánů,
informačních prvků a řadu dalších věcí (viz regulativy). Dále bylo dohodnuto, že bude roh
plochy nedaleko školy, kde je vymezeno na VKP biocentrum, vyčleněn z plochy NP, tak
aby zde mohla být vybudována bez problémů pěší cesta. Též BC bude obdobně
zmenšeno.
- příjezd k ploše ZP08 byl již řešen v ÚP k SJ (rozšířením komunikace kolem existujícího
RD a lávkou od stávajícího sportoviště). Regulativy reagují na polohu plochy (drobnější
stavby, vyloučeny haly). Plochy severně od Limnice byly upraveny v souladu
s upřesněním pokynu.
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11. Lokalita ZF08 – úprava rozsahu plochy dle grafického návrhu úpravy. Bude použito
specifické plochy. (ZPF)
Upřesnění pokynu pořizovatelem: plochu vypustit – činnost areálu mezitím ukončena
- ZF08 Nový Fojtov, rozšíření stávajícího agroturistického areálu - plocha vypuštěna
po společném jednání na základě pokynu pořizovatele.
12. Bude upravená hranice zastavěného území dle aktualizace ve změně č. 1 ÚPM Nejdek a
včetně aktualizace dle rozvoje území k aktuálnímu datu.
- hranice zastavěného území byla aktualizována podle podkladů stavebního úřadu (plochy
s vydaným SP a kolaudacemi).
13. Bude nově definován pojem „nerušící výroba a služby" a pojem „stavby a činnosti
slučitelné s bydlením" dle dohody s KHS KK.
Provedení: definováno ve výroku, v kapitole f.2).
14. Připomínky památkové ochrany KÚKK nebudou zapracovány.
15. Budou zapracována všechna nová územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační
rozhodnutí.
Provedení: podle podkladů stavebního úřadu.
16. Budou zapracovány výsledky všech 3 územních studií (Lužec, Centrum, Křížový vrch)
- řešení z územních studií bylo převzato v podrobnosti ÚP; zapracováno do textové i
grafické části ÚP: Lužec - rekreace RH; plocha ZU01 (po projednání rozsah oproti územní
studii omezen), Křížový vrch: parkoviště (plocha ZN37 a doplněny dvě cesty: sídliště-LDN
a sídliště-centrum), ze studie Centrum doplněna cyklotrasa po nábřeží.
17. Bude nově navržena plocha u přejezdu přes železnici na ul. Komenského (nyní jako VD)
dle dříve zaslaných podrobnějších podmínek.
- v této lokalitě byla místo plochy VD vymezena plocha pro SM, která umožní výstavbu
dvou bytových domů. Plocha byla vymezena na celé dřívější ploše VD s výjimkou místa,
kde se "zakusuje" do rohu parku. Tento roh (čtverec) byl zařazen do ZV. Část plochy
PN02, navržená pro úpravu železničního přejezdu, bude vyřazena, protože přejezd již je
zabezpečený.
18. Zrušit územní rezervu R01 – území obsahuje technické zařízení města.
- územní rezerva byla zrušena.
19. Upravit vedení cyklotrasy dle zpracované vyhledávací studie
- upraveno.
20. Zařadit tzv. Ovčí most mezi významné stavby
- doplněno do koordinačního výkresu i do textu odůvodnění
21. p.p.č. 1973/4 k.ú. Nejdek – změna ze zeleně na zastavitelné území BI
- doplněno, plocha ZN36 (v zastav. území).
22. p.p.č. 299/2 k.ú. Lesík - zařadit zpět pro bydlení
- bydlení doplněno, plocha ZL02 - plocha byla v původním ÚP
23. p.p.č. 230/1 k.ú. Bernov – zařadit zpět pro bydlení - koupeno od města pro zástavbu
- doplněno, společně s č. 25 a č. 36 plocha ZB15 - bylo v původním ÚP.
24. Prověřit možnost zastavění pozemků p.p.č. 352/2 (blízko vodoteč) a 357/4 (I. tř. ochr.),
vše k.ú. Bernov
- plocha byla v souladu s podklady SÚ vymezena jako zastavěná.
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25. p.p.č. 230/3 k.ú. Bernov – zařadit zpět pro bydlení - koupeno od města pro zástavbu
- doplněno, společně s č. 23 a č. 36 plocha ZB15 - bylo v původním ÚP.
26. st.p.č. 311 k.ú. Fojtov – zařadit zpět pro bydlení
- doplněno - zařazeno do bydlení
27. p.p.č. 1791/5 k.ú. Fojtov – zařadit zpět pro bydlení
- doplněno - zařazeno do bydlení
28. st.p.č. 56 k.ú. Vysoká Štola – zařadit zpět pro bydlení
- zařazeno do bydlení vč. sousedních pozemků.
29. nově řešit plochu pro OC naproti ČSPH. Upřesnění pokynu 12.5.2017: Plocha bude
zařazena do smíšených obytných ploch (bude zvážena kategorie SM nebo SV - raději
umožnit kromě RD i BD a služby). Bude požadována územní studie. Současně do ÚP
bude zakreslena pěší cesta (chodník) mezi sídlištěm a Pozorkou.
- plocha byla zařazena do smíšených obytných ploch SM - jako ZP06. Je požadována
územní studie. Současně do ÚP je zakreslena pěší cesta (chodník) mezi sídlištěm a
Pozorkou.
30. p.p.č. 505/1 k.ú. Lužec u Nejdku - bývalý areál LT řešit jako jednu plochu pro rekreaci a
sport – přerušit biokoridor. Prověřit přírodní část mezi tímto areálem a hotelem Lužec tak,
aby tam mohl být v budoucnu vytvořen park
- areál je řešen jako jedna plocha v kategorii OS (občanské vybavení – sport). Biokoridor
nebyl přerušen, ale prochází přes tuto plochu, což znamená omezení možnosti jejího
využití pro zástavbu a zpevňování ploch.
Park může být vytvořen v plochách NS s indexem r, které jsou v tomto území vymezeny.
31. opravit některé chybné názvy průmyslových podniků (VLNAP, NČV)
- opraveno v textu
32. prověřit prodloužení Jateční ulice směrem k Údolní a její následné napojení na obchvat
města (odvedení nákladní dopravy VLNAPU z Karlovarské)
- nové napojení je navrženo – plocha ZN44. Pořizovatel řešení předjednal se zástupci
VLNAP.
33. výškově oddělit cyklostezku od komunikace (cyklo bude blíže ke svahu) v ul. Jateční
- detail, který nelze řešit v ÚP, proto byla tato podmínka zapracována do podmínek pro
plochu ZN30.
34. st.p.č. 24, p.p.č. 189/4 k.ú. Bernov – zařadit mezi zastavitelné plochy pro bydlení
- doplněno, plocha ZB16
35. st.p.č. 195, p.p.č. 221/1 a 224/1 (část) k.ú. Bernov – zařadit pro rekreaci individuální
- doplněno, společně s č. 23 a č. 25 plocha ZB15 - bylo v původním ÚP.
36. p.p.č. 787 k.ú. Tisová u Nejdku – zařadit pruh podél komunikace mezi zastavitelné
pozemky pro bydlení individuální; s ním i 793/1
- doplněno jako plocha ZT04; s ním i 793/1 - doplněno jako plocha ZT03 (je v zast. úz.) oba poz. byly v původ. ÚP
37. p.p.č. 584/2, 100 a 106 k.ú. Suchá u Nejdku - zařadit mezi zastavitelné plochy pro bydlení
- doplněno jako plocha ZS08 (je v zast. úz.) - byly v původním ÚP
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38. p.p.č. 1335/4 k.ú. Pozorka u Nejdku - Jižní část, která není ve vzdálenosti 50m od okraje
lesa, bude zařazena pro zástavbu k bydlení, severní část přiléhající k lesu bude
vymezena pro soukromou zeleň.
- plocha ZP09 (byla v původním ÚP), část cca 30 m od okraje lesa je zařazena do ZS.
39. p.p.č. 1342/3 k.ú. Pozorka u Nejdku - Vymezí se zastavitelné území na části parcely
přiléhající k navržené místní komunikaci (1 dům)
- doplněno jako plocha ZP10 (byla v původním ÚP)
40. vyhledat plochy pro výrobu (Pozorka?)
- do kategorie ploch výroby (VL) byla zařazena plocha vpravo od silnice při příjezdu do
Pozorky u silničky na Nový Fojtov. Je zde požadována ÚS.
41. 330/3 k.ú. Tisová - vydán územní souhlas na rekreační chatu
- zařazeno do RI1 - plocha ZT05
42. 1226/1 a 3430 k.ú. Nejdek - zařadit mezi zastavitelné plochy pro bydlení, parcela p.č.3430
koupena od města pro zástavbu
- zařazeno do BI, doplněno jako zast. plocha ZN38 – byla v původním ÚPM
Zpracoval: Bc. J. Trtík ve spolupráci s určeným zastupitelem pro spolupráci Ing. Lubomírem
Vítkem, starostou města.
Pokyny vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje,
odboru regionálního rozvoje
43. Zajistit návaznost lokálního ÚSES v návaznosti na Územní plán Vysoká Pec
- bude vyřešeno v rámci ÚP Vysoká Pec.
44. Z ÚP Vysoká Pec vyplývá záměr „obnova Rudenského vodního příkopu a jeho propojení
s tokem Rolavy“.
- záměr propojení se týká úzkého pruhu území (cca 20 m) mezi hranicí s územím Vysoké
Pece a břehem Rolavy. Toto území je zařazeno do ploch smíšených nezastavěného
území NSpv, umístění záměru není v rozporu s podmínkami stanovenými pro tuto plochu.
45. Zajistit návaznost plochy K04 (plocha pro lyžařskou sjezdovou trať) vymezené v ÚP Nové
Hamry.
- Jde o starší záměr převzatý do nového ÚP Nové Hamry, v současné době není investor.
Na území Nejdku (k.ú. Tisová) navazuje na tento záměr plocha smíšená nezastavěného
území NSplrsv, index „s“ - funkce sportovní v přípustném využití umožňuje umístění
lyžařské sjezdové trati.
46. Zajistit další návaznosti ÚSES na sousední obce
Specialista na řešení ÚSES (firma Geo Vision s.r.o., RNDr. Ing. Miroslav Hájek) tyto
návaznosti prověřila a řešení bylo upraveno na hranicích s obcí Merklín. V rámci
zpracování návrhu ÚSES byla provedena koordinace s řešením ÚSES v sousedních
obcích Černava a Smolné Pece. Upraveno bylo po společném jednání řešení ÚSES na
hranicích mezi obcí Merklín a Nejdkem. S ostatními sousedními obcemi bylo dohodnuto,
že v rámci nejbližší změny jejich územních plánů bude aktualizován ÚSES v jejich
územích dle platné zmíněné metodiky, a tím se dosáhne návazností s ÚSES na území
města Nejdku.
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5.b.3) Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po veřejném
projednání
Návrh územního plánu k opakovanému veřejnému projednání byl upraven v souladu s pokyny
pořizovatele (kurzívou označen text pořizovatele):
1.

následující pozemky mají vydané SP na RD v r. 2017 a 2018 vést jako stav:
- p.p.č. 1480/1 k.ú. Nejdek:
Do stavu BI1 zařazena jen část, na které stojí dům, zbytek ponechán v zeleni
přírodního charakteru ZP, a to z důvodu dřívějšího vymezení ÚSES a dalších limitů –
aktivní zóna záplavového území (AZ) a záplavové území stoleté vody (Q100). ÚSES
upraven – zmenšen o zastavěnou část pozemku.
- ppč. 1293/17 k.ú. Pozorka: zařazeno do BV - stav
- ppč. 166/1 k.ú. Vysoká Štola
Pozemek je součástí zastavitelné plochy ZV03, která byla vypuštěna pro nesouhlas
DO při veřejném projednání (viz pokyn č. 7). Na pozemku však bylo vydáno stavební
povolení pro rodinný dům. Plocha s povoleným domem byla zakreslena jako stav BV1
Bydlení v rodinných domech - venkovské - rozptýlená zástavba. Rozsah plochy
vymezen dle stavu v terénu (už tam fyzicky stojí dům, zatím není v KN).

2.

Aktualizace ZÚ, prověření platnosti limitů území, úpravu návrhu provést na aktuálních
mapách KN:
- je použita aktuální mapa KN
- aktualizováno zastavěné území; dotkne se některých zastavitelných ploch, které jsou
již zastavěny a z návrhu vyjmuty: ZN13b, ZN14, ZN39, ZN43, ZP09, ZT05 nebo z části
zastavěny a zmenšeny ZN03, ZN06, ZN09, ZN10 ZN18b, ZN40, ZN41, ZB01, ZP10,
ZT01
- datum vymezení zastavěného území stanoveno nově 30.4.2020 – upraveno v textech
i legendách
- limity využití území aktualizovány dle ÚAP ORP: například OP vodních zdrojů, BPEJ

3.

Navržené RBC 10115 Lužec bude upraveno na lokální s tím, že si zachová parametry
regionálního biocentra – opraveno na LBC 10115.

4.

Dokumentace bude upravena v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 13/2018 Sb. - upraveno.

5.

Dokumentace bude upravena tak, aby byla v souladu se ZÚR KK ve znění Aktualizace č.
1 a s posledním stavem PÚR ČR:
- V ZÚR KK zrušen koridor vodovodního přivaděče C-V31; z návrhu ÚP je koridor vyňat.

6.

Dojde k úpravě ploch ZU01 a ZP12 dle návrhu. Podmínka, že plocha bude řešena dle ÚS
Lužec, se z textu vyjme.
- ZU01- upraveno, podmínka ÚS vypuštěna
- ZP12 - upraveno v grafice i textech

7.

Budou vypuštěny lokality (zastavitelné plochy) ZN42, ZN45, ZL03, ZL04, ZV03 - plochy
vypuštěny z grafické části i z textu.

8.

Bude upravena hranice zastavěného území východně od p.p.č. 221/1 k.ú. Bernov, aby
lokalita ZB15 navazovala na zastavitelné území. Plocha ZB15 bude určena pro trvalé
bydlení pro 1 RD na zastavitelném pozemku o velikosti cca 1.500 m2 v přímé návaznosti
na přístupovou komunikaci – v grafické části i v textu upraveno

9.

Tabulková část (míněno zábory půdního fondu) bude u plochy ZB16 upravena dle údajů
v katastru nemovitostí – upraveno, došlo k přebonitaci zemědělské půdy
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10. Pro ZPF budou doplněna odůvodnění k plochám, které původně měly nesouhlasné
stanovisko. Texty jsou součástí vyhodnocení stanoviska OŽPZ KÚKK:
- ZB15, požadovaný text doplněn do kap. odůvodnění zastavitelných ploch (týká se
pouze části zastavitelné plochy vymezené na poz. p.č. 221/1)
- ZB16, odůvodnění plochy bylo zařazeno i do kap. 5.d.1, podkapitoly „Odůvodnění
zastavitelných ploch na ZPF TO1 a TO2“, protože po překategorizaci BPEJ se plocha
z části nachází naTO1
- ZP09 byla z návrhu vyňata; na pokyn pořizovatele (vydán územní souhlas na výstavbu
RD v souladu s ÚPM a zahájena výstavba) byla část plochy zařazena do stavu, zbytek
ponechán jako nezastavitelný v krajině.
- ZP12 byla zmenšena na 1,95 ha, zbytek návrhové plochy je zařazen do plochy
specifické krajinné smíšené plochy NS1.
- ZF12, požadovaný text doplněn do kap. odůvodnění zastavitelných ploch
- Z02, požadovaný text doplněn do kap. odůvodnění zastavitelných ploch
- Z03, požadovaný text, upravený dle skutečnosti (viz dále) je doplněn do kap. 4.e.1)
Odůvodnění zastavitelných ploch; porovnání záborů přeložky z ÚPM a nového ÚP
byly krajskému úřadu doloženy; na základě těchto údajů vydal souhlasné stanovisko.
- ZB14, plocha byla zmenšena a požadovaný text doplněn do kap. odůvodnění
zastavitelných ploch
11. Ve výkrese ZPF bude doplněno označení u plochy ZT04 - opraveno, kód byl překryt
kódem BPEJ.
12. U lokality ZP08 doplnit do odůvodnění, že pro uvedenou lokalitu byla vyhotovena územní
studie (zpracovatel Ing. arch. Koucký, rok 2006) – doplněno.
13. Návrh nových lesních pozemků na parcelách p.č. 1522/2, 1522/3, 1524/1, 1524/2, 1524/3,
vše k.ú. Nejdek bude vyjmut z dalšího projednávání. Uvedené pozemky budou převedeny
z funkční plochy lesní NL do funkční plochy nezastavěné smíšené NS bez indexu „l“, tj.
lesní:
- uvedené pozemky nejsou navrženy k zalesnění, v návrhu ÚP jsou zařazeny do ploch
BV – stávajících. Námitka se týká poz. 913/2, 907/1 a 907/5, vzhledem k tomu, že
uvedené pozemky 913/2, 907/1 a 907/5 nejsou dle KN vedeny jako les, jsou zařazeny
do ploch NSpz.
14. Pozemky (původní stav KN!) p.č. 1248/7, 1280/1, 1248/9, 1269/2(část) a st.p.č. 92/1, 208,
vše k.ú. Pozorka u Nejdku budou upraveny tak, že (podle souč. stavu KN): 1248/7 a
1248/23 budou vymezeny pro rekreaci individuální pro výstavbu 1 chaty. Pozemky p.č.
1280/1 (část) a 1269/14 (část) dát jako soukromou zahradu k chatě. Přístup k chatě přes
p.p.č. 1256 na cestu p.p.č. 1962:
- doplněno do ÚP jako zastavitelná plocha ZP13
15. Pozemek 1438/5 k.ú. Pozorka změnit na nezastavěný pozemek nezastavěného
smíšeného území s funkcí přírodní a zemědělskou
- upraveno v grafické části, včetně sítí technické infrastruktury, textu se nedotýká
16. Pozemky p.č.1283/3 (část), 1427/2 (část), 1427/4, 1427/6 vše k.ú. Pozorka u Nejdku
změnit na nezastavěné pozemky nezastavěného smíšeného území s funkcí přírodní a
zemědělskou
- upraveno v grafické části, zařazeno do nezastavěného území – upravena i hranice
zastavěného území, textu se nedotýká
17. jižní část p.p.č. 1237/1 k.ú. Tisová u Nejdku v ploše veřejných prostranství zůstane (spolu
s p.p.č. 857/3), a to z důvodu zajištění přístupnosti na městské lesní pozemky na p.p.č.
861/1. Zbylá plocha p.p.č. 1237/1 bude zařazena do plochy BI v souladu s okolními
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pozemky. Spolu s vyjmutím cesty na p.p.č. 1237/1 budou vyprojektovány trasy navržené
TI v jiné trase
- upraveno v grafické části, včetně sítí technické infrastruktury, textu se nedotýká
18. p.p.č. 994/1 k.ú. Nejdek (část o výměře 3400 m2) zařadit nově do zast. ploch pro bydlení.
Návrh odůvodnění je ve vyhodnocení námitky p. Pohana
- do ÚP zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZN46
19. p.p.č. 576/1 k.ú. Suchá - zařadit nově (dle uvážení – i část) do zast. ploch pro bydlení.
Návrh odůvodnění je ve vyhodnocení námitky p. Pohana.
- do ÚP zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZS10
20. Na pozemcích p.č. 156/1, 126/5 a 142/8 k.ú. Suchá u Nejdku bude prověřena plocha
smíšená obytná vesnická SV pro další rozvoj areálu
- do ÚP zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZS09
21. k.ú. Bernov: bude prověřena zastavitelnost části p.p.č. 359/1 – tedy pouze podél dnes v
podstatě neexistující cesty (p.p.č. 1341); dále bude prověřena zastavitelnost části p.p.č.
341/4 podél p.p.č. 1341. Obě nová zastavitelná území budou mít podmínku vybudování
přístupové cesty na p.p.č. 1341 a umístění max. 3 rodinných domů.
- do ÚP zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZB18
22. Severní část parcely p.č. 502/1 k.ú. Lužec u Nejdku bude prověřena k zástavbě pro
bydlení nebo individuální rekreaci.
- do ÚP zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZU02
23. Část pozemku p.č. 20/1 k.ú. Suchá u Nejdku navrhnout k zastavění dle zpracovaného
návrhu. Návrh ÚSES odklonit, aby byl na nové zast. území zajištěn dopravní přístup.
- Navržena nová zastavitelná plocha ZS11. Průběh ÚSES upraven, prochází po ploše
v kategorii zeleň přírodní. Stanoveny přístupy do plochy a požadavek zachování
průchodu do krajiny v jižní části plochy. Požadavek územní studie nestanoven.
- Poznámka – po opakovaném veřejném projednání byla plocha z návrhu ÚP vypuštěna
pro nesouhlas DO.
24. Sídlo Tisová zahustit novými zastavitelnými plochami v centrální části podél průjezdné
silnice
- Vytipovány parcely ve spolupráci s pořizovatelem:
615/9; do ÚP zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZT06
836/7 (odlesněná část), 811 (část u silnice) a 843/1 (majetek města); do ÚP
zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZT07
p.č. 856; do ÚP zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZT08
25. Do zastavitelného území pro individuální rekreaci doplnit p.p.č. 661/4 a 661/5 k.ú.
Oldřichov u Nejdku – pozemky zakoupeny dle současného ÚPM se záměrem výstavby
- do ÚP zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZO01
26. Plochu R01 změnit na návrhovou zastavitelnou plochu pro BI. Důvodem je pokračující
výstavba plochy ZN41 a zájem o další zastavitelné pozemky v této části města.
- do ÚP zařazeno jako nová zastavitelná plocha ZN47, stanovena podmínka územní
studie; územní rezerva R01 zrušena
27. Do kap. 1 odůvodnění se doplní tento text: „Upravený a posouzený návrh územního plánu
byl projednán na veřejném projednání dne 23. 5. 2018. Veřejná vyhláška, upravený návrh
územního plánu i oznámení byly zveřejněny a odeslány v termínech dle stavebního
zákona. V zákonném termínu byla podána řada stanovisek, námitek i připomínek.
Vyhodnocením výsledků veřejného projednání došel pořizovatel k závěru, že bude nutné
opakované veřejné projednání. Z toho důvodu předal zpracovateli pokyny k úpravě před
opakovaným veřejným projednáním a ten připravil druhou úpravu návrhu územního plánu
měněných částí.“ - doplněno
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Dále bylo do koordinačního výkresu doplněno území zvláštní povodně na vodním díle Lesík
dle zpracované studie ohroženého území zvláštní povodní (VODNÍ DÍLA – TBD a. s., 2019).
5.b.4) Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu
po opakovaném veřejném projednání
1. Upravit ve výkresu Kanalizace návrh odkanalizování pro p.p.č. 1305 v k.ú Tisová u Nejdku
(OVN1)
- Ve výkresu Kanalizace opraveno
2.

Prosím zkontrolovat, zda textová část ÚP uvádí jako prioritní likvidaci dešťových vod vsak
(retenci) v místě vzniku. Případně upravit formulaci (OVN04).
- Dešťové vody budou přednostně zachycovány a vsakovány. Tato formulace byla
doplněna do textu návrhu i odůvodnění územního plánu.

3.

Doplnit odůvodnění pro lokalitu ZN47 dle vyhodnocení stanoviska OŽPZ KÚKK.
- Provedeno.

4.

Vypustit lokalitu ZS11.
- Provedeno.

5.

Bude doplněn regionální biokoridor RK20007.
- Regionální biokoridor RK20007 je uveden v textu i zobrazen ve výkresu, i když se
řešeného území se pouze dotýká.

6.

Bude opraven název regionálního biocentra (původně RC 1002) na RC10002.
- Označení biocentra je opraveno v textu i ve výkresu.

7.

Bude doplněno posouzení, jak návrh ÚP respektoval zásady a úkoly pro upřesnění
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území Karlovarského kraje stanovené v kap. E. ZÚR KK.
- Doplněno do kapitoly 2.a.2)

8.

Bude doplněno vyhodnocení, jak byl respektován požadavek vytvářet územní podmínky,
včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany na území města Nejdek
vyplývající ze ZÚR KK.
- Doplněno do kapitoly 2.a.2)

9.

Bude upraven název vymezeného biocentra z RBC 10115 na LBC 10115.
- Označení biocentra je opraveno v textu i ve výkresu.

10. Podmínka pro budoucí využití plochy R02 bude přeformulována takto: „bude prověřena
potřeba vymezení zastavitelné plochy“.
- Provedeno.
11. Bude uveden úplný název politiky územního rozvoje.
- Uveden název „Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné
od 1.9.2020).
12. Bylo upraveno vyhodnocení po společném i veřejném projednání – budou uvedeny
poslední texty vyhodnocení, a to jak vůči DO, tak i (a to obzvláště) vůči podatelům
námitek a připomínek.
- Bylo doplněno.
13. Pro ÚP k vydání budou jména podatelů námitek a připomínek ještě uváděna spolu
s pořadovým označením), ale bude připravena i anonymizovaná verze pro zveřejnění
na webových stránkách města po nabytí účinnosti ÚP.
- Bylo provedeno.
14. Výkres Lokality ÚPM 2004 vyřadit bez náhrady.
- Vyřazen.
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15. Do ÚP k vydání budou zapracovány jako stavové plochy pozemky, na které byla vydána
správní rozhodnutí do 14.8.2020 (opakované veřejné projednání).
- Provedeno.
16. Bude doplněn bod „Postup při pořízení územního plánu“.
- Provedeno.

Zpracoval: Bc. J. Trtík ve spolupráci s určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem,
Ing. Lubomírem Vítkem, členem rady města.

5.c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje
viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., část II. odst. 1 c)
V územním plánu Nejdek nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v ZÚR Karlovarského kraje.
Z řešení územního plánu vyplynulo upřesnění obchvatu města silnicemi III/21047 a II/220.
Město zvažuje podání podnětu KÚ KV kraje, aby toto řešení bylo zahrnuto do další aktualizace
ZÚR KK. Dalším zvažovaným podnětem je přehodnocení vymezení RBK podél Rolavy,
protože při průchodu zastavěnými územími (K.V. Nová Role, Nejdek, Nové Hamry) nelze
splnit požadavky na vymezení a zajistit funkčnost biokoridoru.
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5.d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Porovnání rozsahu zastavitelných ploch a ploch přestavby navržených v původním územním
plánu z roku 2004 a v návrhu územního plánu (2021)
Uvedeny jsou plochy bez ohledu, zda byly vyhodnocovány jako zábory půdního fondu.
Územní plán města
2004 rozvojové
plochy (ha)
Funkce využití

Nejdek územní plán 2021
zastavitelné a plochy přestavby (ha)

celkem

celkem

z toho
v zastav. území

z toho mimo
zastavěné území

bydlení

207,52

55,11

15,17

39,94

výroba

0,00

3,53

0,00

3,53

*

1,95

0,00

1,95

24,43

5,00

0,93

4,07

*

11,32

3,83

7,49

*

7,36

4,29

3,07

*

0,03

0,03

0,00

231,95

84,206

24,25

59,96

občanská
vybavenost
rekreace
+ sport
doprava
veřejná
prostranství +
zeleň
technická
infrastruktura
Celkem

ve sloupci za územní plán z r. 2004 jsou použity údaje z vyhodnocení záborů půdního fondu.
* = údaj nebyl k dispozici

5.d.1) Důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Plochy z návrhu po projednání vyjmuté
ZN13b zastavěna v souladu s dosud platným ÚPM
ZN14 zastavěna v souladu s dosud platným ÚPM
ZN39 zastavěna v souladu s dosud platným ÚPM
ZN42 nesouhlas DO
ZN43 zastavěna v souladu s dosud platným ÚPM
ZN45 nesouhlas DO
ZL03
nesouhlas DO
ZL04
nesouhlas DO
ZP09 zastavěna v souladu s dosud platným ÚPM
ZS11 nesouhlas DO
ZT05
zastavěna v souladu s dosud platným ÚPM
ZV03 nesouhlas DO, část zastavěna v souladu s dosud platným ÚPM
PN06 zastavěna
PN07 zastavěna
plochy zmenšené
ZN03, ZN06, ZN09, ZN10, ZN18a, ZN18b, ZN40, ZN41, ZP01, ZB01, ZP10, ZT01 - z části
zastavěné
ZB10, ZB14, ZB15, ZP12, ZU01 – zmenšeny na základě stanoviska DO
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Plochy, které se nevyhodnocují z hlediska záboru půdního fondu
Z hlediska záborů půdního fondu nebyly v minulých etapách vyhodnoceny v souladu
s aktuálně platnou metodikou tyto plochy:
 plochy v zastavěném území, určené pro bydlení:
Bernov: ZB04, ZB06
Fojtov: ZF02, ZF03, ZF04a
Nejdek: ZN07, ZN08, ZN10, ZN11, ZN13a, ZN16, ZN18a, ZN36, ZN40
Pozorka: ZP02a,
Suchá: ZS01a, ZS02, ZS03, ZS04a, ZS05a, ZS06, ZS08
Tisová: ZT03
 plochy v zastavěném území určené pro další funkce, menší než 2000 m2:
Bernov: ZB13 (veřejné prostranství 548 m2)
Fojtov: ZF07 (veřejné prostranství 465 m2)
Nejdek: ZN20 (technická infrastruktura 315 m2),
ZN24 (dopravní infrastruktura 1062 m2)
ZN25 (veřejné prostranství 1069 m2)
ZN26 (veřejné prostranství 395 m2)
ZN28a (veřejné prostranství 39 m2)
ZN31 (veřejné prostranství 404 m2)
ZN32 (veřejné prostranství 600 m2)
ZN33 (veřejné prostranství 346 m2)
ZN44 (veřejné prostranství 1732 m2)
 všechny plochy přestavby: Nejdek: PN01, PN02, PN03, PN04, PN05
Variantní řešení nebylo požadováno, proto není předmětem vyhodnocení záborů půdního
fondu.
Principy vymezování ploch s ohledem na ochranu zemědělské půdy
Při vymezování zastavitelných ploch byla vzata v úvahu kritéria ochrany půdního fondu,
zejména:
 kvalita půdy (vyhodnocení – viz tabulková část), podmínky pro obhospodařování půdy,
 investice v půdě (vyhodnocení – viz tabulková část),
 zda vymezení pozemku nezhorší podmínky pro obdělávání zbývajícího půdního fondu,
 zda je pozemek součástí společně obhospodařovaného většího celku,
 zda je pozemek enklávou zemědělské půdy v stávající zástavbě a další.
Plochy pro novou, převážně obytnou zástavbu, jsou vymezeny prioritně v prolukách a dalších
volných plochách v zastavěném území, dále pak v návaznosti na zastavěné území. Převážná
část zastavitelných ploch zařazených do územního plánu je převzata z původního územního
plánu z r. 2004.
Zastavitelné plochy jsou z velké části převzaty z dosud platného územního plánu. Rozsah
zastavitelných ploch byl však oproti dosud platné ÚPD značně redukován s ohledem na reálné
potřeby města i hodnoty území a všechny limity využití území. Doplněny jsou o některé
konkrétní záměry a podněty uplatněné k novému územnímu plánu.
Při zařazení všech požadavků i záměrů původního územního plánu do zastavitelných ploch by
byl jejich rozsah neúměrný skutečným potřebám i možnostem rozvoje města a došlo by
i narušení a poškození zejména přírodních hodnot území. Některé požadavky se mimo to
nacházejí v plochách pro zástavbu zcela nevhodných.
Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na výše uvedené zásady urbanistické koncepce
a s ohledem na ochranu hodnot území, zejména na ochranu půdního fondu.
Do zastavitelných ploch jsou zařazeny prioritně volné proluky a enklávy v zastavěném území
nebo lokality navazující na něj; plochy již zainvestované - přístupné ze stávajících komunikací,
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ve kterých jsou uloženy sítě technické infrastruktury. Dále jsou do zastavitelných ploch
zařazeny ucelené lokality v návaznosti na stávající zástavbu, nevyžadující neúměrné investice
do dopravní a technické infrastruktury.
Do zastavitelných území naopak nejsou zařazeny plochy v územích s omezenou možností
napojení na sítě technické infrastruktury, s obtížnou dopravní dostupností, kde by si
vybudování dopravní i technické infrastruktury i její následné provozování a údržba vyžádalo
neúměrné prostředky.
Tabulky s údaji o záborech ZPF (vloženy na konci odůvodnění)
Údaje o půdním fondu k jednotlivým plochám jsou uvedeny v tabulkovém přehledu:
-

Identifikace plochy kódem – je obsažena ve všech výkresech
Katastrální území, kde se plocha nachází
Druh ploch s rozdílným způsobem využití, pro který je plocha určena (funkce
plochy)
Druh pozemku dle KN
Investice v půdě
Třída ochrany

Celkové údaje o záborech půdního fondu
Všechny zastavitelné plochy a plochy změn v krajině, které se vyhodnocují, představují
celkem 69,30 ha; z toho zemědělská půda činí 57,12 ha.
Zastavitelné plochy převzaté z dosud platného územního plánu a ze Změny č. 1
Většina zastavitelných ploch byla součástí dosud platného územního plánu z roku 2004 (je
uvedeno u popisu ploch v kapitole 4.d.1.).
Plochy nově vymezené územním plánem (oproti dosud platnému ÚPM)
 Plochy celoměstského významu
- Z02 přeložka silnice III/21047 a II/220 v úseku Nejdek U Žáby - Pozorka
- Z03 přeložka silnice II/220 v úseku jižně od Pozorky
- Z04 nový podjezd na silnici III/21047 směrem na Pernink za Oldřichovem
 Bernov
- ZB04, ZB14, zastavitelné plochy pro bydlení a hromadnou rekreaci zařazené do
územního plánu na základě konkrétních záměrů vlastníků pozemků uplatněných
k územnímu plánu
ZB12 Bernov - napojení Vasrštatu na silnice III/21047
- ZB13 Bernov, Vasrštat, cyklostezka
- KB01 součást navržené cyklostezky
 Fojtov
ZF01, ZF02 (část), ZF05 zastavitelné plochy pro bydlení a zahrádkovou osadu
zařazené do územ. plánu na základě konkrétních záměrů a požadavků vlastníků
pozemků uplatněných k územnímu plánu
- ZF06 dopravní řešení pro zlepšení napojení Fojtova na silnici II/220 - realizováno
- ZF07 Fojtov, jihovýchod - úprava a nové připojení místní komunikace na silnici
II/220 u autobusové zastávky
- ZF09 Fojtov, výrobní plocha u silnice před Pozorkou – zařazeno na základě
požadavku města s cílem vytvořit podmínky pro zaměstnanost
- KF02 zřízení vodní plochy
 Lesík
- ZL01 zastavitelná plocha pro bydlení zařazená do územního plánu na základě
konkrétního záměru vlastníka pozemku
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 Lužec
- ZU01 zastavitelná plocha pro hromadnou rekreaci zařazená do územního plánu
na základě konkrétního záměrů vlastníka pozemků
- ZU02 zastavitelná plocha pro 1 RD na základě námitky vlastníka pozemku - část
pozemku navazující na stávající komunikaci a na zastavěné území (plocha nově
vymezená oproti dokumentaci k veřejnému projednání)
 Nejdek
- ZN20 Nejdek centrum, předávací stanice tepla
- ZN21 Nejdek, nové napojení Limnické z ulice J. A. Gagarina, pod garážemi
- ZN22 Nejdek, úprava napojení Limnické ulice na silnici III/21047 (Osvětimská)
- ZN23 Nejdek, úprava napojení ulice Údolní na silnici II/220
- ZN24 Nejdek, úprava Lidické (silnice III/20912) v úseku železniční přejezd Švermova
- ZN25 Nejdek, pěší propojení od nádraží na ulici 9. května
- ZN27 Nejdek, parkoviště u hřbitova
- ZN28a, ZN28b Nejdek, pěší propojení z centra ke školce
- ZN29 Nejdek, cyklostezka podél Rolavy z centra na sever
- ZN30 Nejdek, cyklostezka podél Rolavy z centra na jih
- ZN31 Nejdek, cyklostezka Karlovarská, pod zahrádkami (součást cyklostezky
podél Rolavy)
- ZN32 Nejdek, cyklostezka Karlovarská, sídliště
- ZN33 Nejdek, cyklostezka Lipová - Údolní
- ZN34 Nejdek - Limnice, úprava napojení a parkoviště pro sportovní areál Limnice
- ZN35 Nejdek - Limnice, pěší propojení sportovního areálu s navrženou plochou
sportu ZP08
- ZN37 parkoviště u Krásné vyhlídky
- ZN44 Nejdek - napojení VLNAPu
- KN02 trasa cyklostezky vymezená na základě požadavku Zadání
 Pozorka
- ZP11 Pozorka - pěší trasy Nejdek – Pozorka
- ZP12 Domov se zvláštním režimem – zařazeno na základě požadavku města
s cílem vytvořit podmínky pro zaměstnanost a kvalitní sociální služby
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Zábory půdního fondu dle katastrálních území
k. ú. + kód k.ú.

z toho ZPF
celkem ha
6,06
7,75
0,94

celkem ha

Bernov (702609)
Fojtov (634492)
Lesík (702617)
Lužec u Nejdku
(634506)
Nejdek (702625)
Oldřichov u Nejdku
(702633)
Pozorka u Nejdku
(634522)
Suchá u Nejdku
(758931)
Tisová u Nejdku
(702650)
Vysoká Štola
(634549)
celkem

6,89
8,16
1,03
2,16

2,07

24,94

17,05

0,54

0,15

17,14

15,83

5.83

5.49

2,63

2,20

0,00

0,00

69,3

57,12

Investice v půdě - odvodnění
Na území Nejdku je provedeno odvodnění menšího rozsahu v několika místech v jižní
a jihozápadní části řešeného území.
Odvodnění je dotčeno:
- plochou Z03 (přeložka silnice II/220) v rozsahu 0,95 ha
- plochou ZF01 (obytná zástavba), v rozsahu 0,45 ha
- plochou ZF09 (lehký průmysl), v rozsahu 2,85 ha
- plochou ZP05 (obytná zástavba), v rozsahu 0,31 ha
Ve všech případech jde o okrajové části odvodněných pozemků, přesto by při realizaci
výstavby měla být zajištěna funkčnost zbývající části systému.

Zábory půdního fondu dle tříd ochrany (TO)
třída
ochrany
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5

všechny plochy, které jsou
předmětem vyhodnocení
1,67 ha
3,05 ha
10,78 ha
4,19 ha
37,43 ha
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Odůvodnění zastavitelných ploch na ZPF TO1 a TO2
Popis a zdůvodnění všech jednotlivých zastavitelných ploch je podrobně uveden v kapitole
4.e.1) a ploch změn v krajině je v kapitole 4.k.3). V následujícím textu jsou uvedeny jen ty,
které zabírají ZPF s TO 1 a TO2.
Z01 přeložka silnice III/21047 v úseku Kraslická U Žáby, po jižní straně centra Nejdku
převzatý záměr
celkem plocha 1,62 ha
dopravní infrastruktura silniční (DS), veřejné prostranství (PV)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- přeložka silnice III/21047 (dříve III/219) je do územního plánu zařazena v souladu se
ZÚR Karlovarského kraje
- tento úsek přeložky vede zastavěným územím severně od železniční trati
- zahrnuje i úpravu podjezdu pod tratí u Bernovského rybníka a novou křižovatku U Žáby
- záměr byl i v územním plánu z r. 2004;
- zábor půd TO2: 0,06 ha TTP a 0,02 ha zahrady
- navržené dopravní řešení sleduje především zlepšení hygieny prostředí (hluk,
emise, prachové částice) v jádru města, kudy stávající překládané trasy procházejí.
Dalším významným hlediskem (ne-li nejvýznamnějším) je hledisko bezpečnosti;
na vstupu silnice (Karlovarské) do centra (do náměstí Karla IV.) je úzké hrdlo, velmi
nebezpečné pro chodce, cyklisty i automobilisty; v rámci interiéru centra není
tento dopravní problém řešitelný; posledním hlediskem je i hledisko estetické.
Parter centra sloužící především dopravě (nákladní) nemůže plnit své funkce
společenské, reprezentativní, rekreační apod.
- veřejný zájem na výstavbě této komunikace, která odlehčí městu Nejdek
od dopravní zátěže (dopravní závady, hygienické závady a nebezpečí pro chodce)
převyšuje veřejný zájem na ochraně ZPF
Z02 přeložka silnice III/21047 a II/220 v úseku Nejdek U Žáby - Pozorka
celkem plocha 3,55 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS)
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- tento úsek přeložky vede od Žáby z části zastavěným územím, zčásti nezastavěným,
na Pozorku k ČS PHM
- zahrnuje i novou křižovatku na Pozorce
- realizací přeložky dojde k odvedení dopravní zátěže z Karlovarské a z jižní části náměstí
- záměr byl i v územním plánu z r. 2004, ale v mírně odlišné trase, z dokumentací je
zřejmá podobnost obou řešení ve vztahu vlivu na krajinu a ZPF; řešení v novém
územním plánu je výhodnější z hlediska dopravního
- zábor půd TO2: 0,84 ha, trvalý travní porost
- navržené dopravní řešení sleduje především zlepšení hygieny prostředí (hluk,
emise, prachové částice) v jádru města, kudy stávající překládané trasy procházejí.
Dalším významným hlediskem (ne-li nejvýznamnějším) je hledisko bezpečnosti;
na vstupu silnice (Karlovarské) do centra (do náměstí Karla IV.) je úzké hrdlo, velmi
nebezpečné pro chodce, cyklisty i automobilisty; v rámci interiéru centra není
tento dopravní problém řešitelný; posledním hlediskem je i hledisko estetické.
Parter centra sloužící především dopravě (nákladní) nemůže plnit své funkce
společenské, reprezentativní, rekreační apod.
- veřejný zájem na výstavbě této komunikace, která odlehčí městu Nejdek
od dopravní zátěže (dopravní závady, hygienické závady a nebezpečí pro chodce)
převyšuje veřejný zájem na ochraně ZPF
- veřejný zájem na výstavbě této komunikace, která odlehčí městu Nejdek
od dopravní zátěže (dopravní závady, hygienické závady a nebezpečí pro chodce)
převyšuje veřejný zájem na ochraně ZPF
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přeložka silnice v úseku Nejdek U Žáby – Pozorka byla mírně upravena v trase oproti
platnému ÚPM. Ve srovnávacích tabulkách byly dotčenému orgánu doloženy údaje
o navržených záborech dle ÚPM a dle nového návrhu ÚP. Celkově se zábor půdy oproti
verzi z ÚPM mírně zmenší. Úpravou trasy se sledovaly lepší parametry pro budoucí
výstavbu a využívání silnice.

ZN13c Nejdek, Dukelská jih
převzaté plochy
celkem plocha 1,24 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), veřejné prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávajících místních komunikací
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plochy jsou převzaty z územního plánu z r. 2004
- jednotlivé zastavitelné plochy jsou z části uvnitř zastavěného území (ZN13a), zčásti vně
(ZN13b, ZN13c) vyplňují proluky v návaznosti na ulici Dukelská,
- plochy přístupné ze stávající komunikace, lze je napojit na stávající sítě technické
infrastruktury
- plochy osluněné od jihu s krásnými vyhlídkami
- zábor půd TO1: 0,07ha, orná půda
- v proluce mezi zástavbou u komunikace, plochy nejsou součástí větších polních
celků a pro zemědělskou výrobu mají malý význam
- zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka
- plocha ZN13c byla zmenšena na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany
ZPF k dokumentaci po společném jednání
ZN29 Nejdek, cyklostezka podél Rolavy z centra na sever
celkem plocha 0,23 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- limity využití území:
 vzdálenost 50m od okraje lesa
 záplavové území a aktivní zóna
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- pohyb cyklistů ve směru sever jih je zatím možný pouze po silnicích, cyklostezka
odvede cyklisty na bezpečnou trasu podél Rolavy
- plocha ZN29 je součástí navržené cyklotrasy Nejdek - Vysoká Pec
- zábor půd TO2: 0,01ha, zahrada
- zařazení do ÚP z důvodu veřejného zájmu na vybudování cyklostezky podél řeky,
zábor kvalitní zemědělské půdy je minimální
ZN30 Nejdek, cyklostezka podél Rolavy z centra na jih
celkem plocha 0,70 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy:
 oddělit cyklostezku od komunikace, pokud to prostorové poměry dovolí
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- druhá větev cyklotrasy z centra na jih, cyklostezka odvede cyklisty na bezpečnou
trasu do nivy Rolavy
- je součástí navržené cyklotrasy Nejdek – Pozorka
- zábor půd TO2: 0,01ha, trvalý travní porost
- zařazení do ÚP z důvodu veřejného zájmu na vybudování cyklostezky údolím řeky,
zábor kvalitní zemědělské půdy je minimální
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ZB01 Bernov západ, proluky
převzatá plocha, celkem plocha 0,68 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k plochám:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma vedení VN
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004 a vyplňuje dosud nevyužité proluky
mezi stávající zástavbou
- využití stávající zainvestované místní komunikace
- zábor půd TO1: 0,33 ha, trvalý travní porost, v proluce mezi zástavbou
u komunikace
- zařazení do ÚP z důvodu, že plochy jsou v současné době zastavitelná a jejich
vyřazení by znamenalo finanční újmu vlastníků
ZB02 Bernov, u silnice
převzatá plocha, celkem plocha 1,06 ha
- plochy smíšené obytné venkovské (SV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. třídy a přes sousední pozemek stejného majitele.
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN včetně ochranného pásma
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- navazuje na zastavěné území je zařazena do územního plánu na základě
konkrétního záměru majitelů a na základě podnětu uplatněného k územnímu plánu
- zábor půd TO1: 0,23 ha, trvalý travní porost v návaznosti na stávající zástavbu
- zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka
- parcela č.p. 110/1 v k.ú. Bernov byla v minulosti směněna městem se současnými
majiteli; směna proběhla podle ceny pozemků, kdy předmětná plocha byla
naceněna podle možnosti zastavění dle stávajícího ÚPM; z toho důvodu je nutné,
aby plocha zůstala v zastavitelné ploše, přestože s ní při projednání orgán ochrany
půdy při společném jednání nesouhlasil
ZB07 Bernov - Vasrštat
převzatá plocha, celkem plocha 0,25 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
- limity využití plochy:
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající zástavbu a na stávající komunikaci
- zábor půd TO2: 0,02 ha, orná půda,
- zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka, zábor kvalitní zemědělské půdy je minimální
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ZB08 Bernov - Vasrštat, pod lesem
převzatá plocha
celkem plocha 0,76 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejné prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající a navržené místní komunikace
- limity využití plochy:
 vzdálenost 50m od okraje lesa
 respektování stávajícího vedení VN vč. ochranného pásma
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající zástavbu a na stávající komunikaci
- do návrhu zařazena na základě konkrétního záměru majitele pozemků
- zábor půd TO2: 0,76 ha, orná půda,
- zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka
ZB10 Bernov, Vysoká Jedle
převzatá plocha
celkem plocha 0,42 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozptýlená zástavba (BI1)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace
- limity využití plochy:
 EVL
 vzdálenost 50m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje na stávající zástavbu a komunikaci
- do návrhu zařazena na základě konkrétního záměru majitele pozemků a na základě
vydaných stavebních povolení
- zábor půd TO1: 0, 65 ha, trvalý travní porost enkláva v lese
- zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka
- v okolí bude vyhlášena přírodní památka k zajištění ochrany EVL, orgán ochrany přírody
však vymezení této zastavitelné plochy připouští
ZB11 Bernov, u silnice
převzatá plocha
celkem plocha 0,37 ha
- výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace, případně ze silnice III/21047
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. třídy
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- využita enkláva mezi komunikacemi a stávající plochou výroby, není zemědělsky
obhospodařována
- zábor půd TO1: 0, 27 ha, trvalý travní porost
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zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka
město podporuje vznik nových pracovních příležitostí, a proto je vymezení plochy i
veřejným zájmem

ZB12 Bernov - napojení Vasrštatu na silnice III/21047
celkem plocha 0,18 ha
- veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- limity využití plochy:
 ÚSES
 průchod přes nivu potoka
 záplavové území a aktivní zóna
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- propojení zlepší napojení místní části Vasrštat na silnici III/21047, je navrženo v místě
dnes používané trasy - úzké „panelky“
- zábor půd TO1: 0,05 ha, orná půda, zábor kvalitní zemědělské půdy je minimální
- zařazení do ÚP z důvodu veřejného zájmu zlepšení dopravního napojení lokality
ZB16 Nad Bernovem I (v území došlo k přebonitaci ZPF, původně do plochy půda TO1
nezasahovala)
převzatá plocha
0,06 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské - rozptýlená zástavba (BI1),
- specifické podmínky využití plochy:
 nejsou stanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace
- limity využití plochy:
 půda TO1 na části plochy
 vzdálenost 50m od okraje lesa
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě vydaného územního souhlasu na RD
a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha je přístupná ze stávající komunikace a je napojitelná na stávající sítě technické
infrastruktury
- vymezena je v minimálním rozsahu v místě zbořeniště a přilehlé plochy a je určena pro
1 RD
- plocha se nachází v území charakteristickém rozptýlenou zástavbou, proto jsou pro ni
stanoveny specifické podmínky využití
ZB17 Nad Bernovem II
převzatá plocha
celkem plocha 0,45 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské - rozptýlená zástavba (BI1),
zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
- specifické podmínky využití plochy:
 nejsou stanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající účelové komunikace
- limity využití plochy:
 lokální biokoridor, území s archeologickými nálezy
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Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě vydaného stavebního povolení
na RD a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha je přístupná ze stávající komunikace a je napojitelná na stávající sítě
technické infrastruktury
- zábor půd TO1: 0,04 ha, trvalý travní porost, zábor kvalitní zemědělské půdy je
minimální
- zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka
- plocha zasahovala do lokálního biokoridoru, který byl v tomto území vymezen
v dostatečné šíři, proto je zmenšen o plochu, na které bude umístěna zástavba, zbytek
plochy směrem k vodoteči je zařazen do ploch zeleně soukromé a vyhrazené
- plocha se nachází v území charakteristickém rozptýlenou zástavbou, proto jsou pro ni
stanoveny specifické podmínky využití
ZB18 Bernov západ
severní část plochy je převzatá
0,31 ha
- bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)
- specifické podmínky využití plochy:
 v ploše smí být umístěny max. 3 RD
 přístupová komunikace na poz p.č. 1341
- přístup k ploše:
 z vlastní komunikace navazující na veřejnou komunikaci
- limity využití plochy:
 půda TO1 na malé části plochy
 vzdálenost 50m od okraje lesa
 území s archeologickými nálezy v části plochy
Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch přestavby:
- plocha je do územního plánu zařazena na základě námitky vlastníka pozemků a severní
část je převzata z územního plánu z r. 2004
- pozemky navazují na zastavěné území a na sítě technické infrastruktury nacházející se
v blízkosti plochy
- pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost, ale, nejsou dlouhodobě zemědělsky
využívány a jsou částečně znehodnocený vzrostlými nálety
- plocha je vymezena z větší části na půdě TO3, pouze okraj v rozsahu 0,04 ha
zasahuje do TO1
ZF01 Fojtov, sever
celkem plocha 1,22 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III/2206
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 respektování trasy dálkového kabelu
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha navazuje na stávající zástavbu a silnici III. třídy
- do návrhu zařazena na základě podnětu uplatněného k územnímu plánu
- zábor půd TO2: 0,97 ha trvalý travní porost, 0,20 orná půda
- zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka
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ZF4b Fojtov, střed, u silnice - proluky
převzatá plocha
celkem plocha 0,91 ha
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
- specifické podmínky využití plochy:
 na ploše ZF04a bude, pokud možno, zachována kvalitní vzrostlá zeleň
- přístup k ploše:
 ze stávající silnice III. třídy, případně z účelové komunikace
- limity využití plochy:
 respektování ochranného pásma silnice III. tř.
 vzdálenost 50m od okraje lesa
 respektování území s archeologickými nálezy
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha vyplňuje enklávu mezi stávající zástavbou a silnicí III. tř.
- zábor půd TO2: 0,01 ha, trvalý travní porost, zábor kvalitní zemědělské půdy je
minimální
- zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka
- plocha ZF04a je zarostlá vysokou zelení, při jejím využití je třeba tuto zeleň zachovat
v maximální možné míře
ZF06 Fojtov, sever - nové připojení silnice III/2206 na silnici II/220
celkem plocha 0,34 ha
- dopravní infrastruktura silniční (DS), veřejná prostranství (PV)
- limity využití plochy:
 respektování trasy dálkového kabelu
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- zábor půd TO2: 0,04 ha, trvalý travní porost, zábor kvalitní zemědělské půdy je
minimální (již realizováno bez záboru půd)
- zařazení do ÚP z důvodu veřejného zájmu zlepšení dopravního napojení lokality
- nové připojení silnice III. tř. na silnici II/202 zlepšilo rozhledové poměry a bezpečnost
křižovatky
ZS04b Stará Suchá, východ
převzatá plocha
celkem plocha 1,16 ha
- plochy smíšené obytné venkovské (SV)
- specifické podmínky využití plochy: nestanoveny
- přístup k ploše:
 ze stávající místní komunikace
Zdůvodnění řešení a zařazení do zastavitelných ploch:
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- zábor půd TO1: 0,05 ha, trvalý travní porost, zábor kvalitní zemědělské půdy je
minimální
- plocha byla zařazena do návrhu na základě konkrétních záměrů
- využití nezastavěné proluky mezi komunikací a areálem zemědělské výroby
- zařazení do ÚP z důvodu, že plocha je v současné době zastavitelná a její vyřazení
by znamenalo finanční újmu vlastníka
KB01 cyklostezka z Nejdku do Vasrštatu
celkem plocha 0,14 ha
- veřejná prostranství (PV)
- limity využití plochy:
 respektování lokálního biocentra - cyklostezka bude vedena jeho okrajem

115

Zdůvodnění řešení a zařazení do ploch změn v krajině
- cyklostezka je součást trasy Jungmannova - Kraslická - Lesík
- zábor půd TO1: 0,02 ha, trvalý travní porost
- zábor půd TO2: 0,05 ha, trvalý travní porost
- zařazení do ÚP z důvodu veřejného zájmu na vybudování cyklostezky
5.d.2) Důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Návrhem územního plánu Nejdek jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
v celkovém rozsahu 1,51 ha,
Přehled a zdůvodnění záborů pozemků určených k plnění funkce lesa:
Z02 (celkem 3,55 ha), doprava silniční, přeložka silnice III/21047 a II/220
- přeložka vedena v optimální trase
- trasou jsou přetnuty lesní pozemky v údolí Rolavy
- dotčení lesa v rozsahu 0,04 ha
Z04 (celkem 0,46 ha), doprava silniční, nový podjezd na silnici III/21047 směrem na Pernink
- nový podjezd je do územního plánu zařazen na základě již zpracované dokumentace a
nahradí nevyhovující stávající podjezd
- dotčení lesa v rozsahu 0,11 ha
KN01 (celkem 0,75 ha), veřejná prostranství, pěší propojení po úbočí Křížového vrchu
- cesta bude alternativním propojením horního města a centra Nejdku k chodníku podél
dnes velmi frekventované Karlovarské ulice
- využívá trasu stávající pěšiny
- dotčení lesa v rozsahu 0,60 ha
KN02 (celkem 0,42 ha), veřejná prostranství, cyklostezka podél Rolavy
- trasa navazuje na stávající komunikace
- dotčena je okrajová část lesa
- dotčení lesa v rozsahu 0,30 ha
ZN17 celkem 0,64 ha), bydlení
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha navazuje ze dvou stran na stávající zástavbu a na místní komunikace
- do návrhu je zařazena na základě požadavku uplatněného k územnímu plánu, protože
jde o území obtížně přístupné, s nevyhovujícími komunikacemi, je k zastavění navržena
jen část požadavku a je zařazena do ploch rozvolněné zástavby
- pozemky p.č. 524/1 a 524/3 ve východní části plochy jsou vedeny v katastru nemovitostí
jako les, ale fyzicky o les nejde a je využíván jako zahrada
- dotčení lesa v rozsahu 0,04 ha
ZN22 celkem 0,27 ha), doprava silniční - nové napojení Limnické na silnici III/2104
- kruhová křižovatka odstraňující dopravní závadu - nelze řešit jinde
- dotčen okraj lesa
- dotčení lesa v rozsahu 0,07 ha
ZN30 (celkem 0,69 ha), veřejná prostranství, cyklostezka podél Rolavy z centra na jih
celkem plocha 0,70 ha
- je součástí navržené cyklotrasy Nejdek – Pozorka
- dotčení lesa v rozsahu 0,02 ha
ZN37 (celkem 0,14 ha), Nejdek - Krásná vyhlídka - parkoviště
- plocha je do územního plánu převzata z územní studie Křížový vrch, ve které je určena
pro záchytné parkoviště pro 30-40 aut pro návštěvníky Křížového vrchu
- plocha navazuje na stávající parkoviště u hotelu Krásná vyhlídka
- dotčení lesa v rozsahu 0,02 ha

116

ZN41 (celkem 1,38 ha), bydlení
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku
uplatněné při společném jednání a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha se nachází v proluce ze tří stran obklopené stávající zástavbou a komunikací
- dotčení lesa v rozsahu 0,04 ha
KL01 (celkem 0,14 ha), veřejná prostranství, cyklostezka
- trasa navazuje na stávající komunikace,
- dotčena je okrajová část lesa
- dotčení lesa v rozsahu 0,02 ha
ZP11 (celkem 0,15 ha), veřejná prostranství, pěší trasy Nejdek – Pozorka
- plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky města
- v místní části Pozorka chybí pěší trasy podél frekventované silnice II. třídy i propojení
s Nejdkem
- řešení je převzato z dokumentace „Nejdek - Pozorka řešení pěších tras“ (Inplan,
08/2016), var. A
- trasy jsou vedeny z části po pozemcích stávající silnice nebo veřejných prostranství,
- dotčení lesa v rozsahu 0,02 ha
ZT07 (celkem 0,49 ha), bydlení
- plocha je do územního plánu zařazena na základě pokynů pořizovatele po veřejném
projednání a je převzata z územního plánu z r. 2004
- plocha se nachází v proluce ze tří stran obklopené stávající zástavbou přiléhající
ke stávající silnici
- dotčena je odlesněná okrajová část lesa v rozsahu 0,23 ha, na které v současné době
stojí stavby

Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Vzhledem ke značné lesnatosti území a pozemkům určeným k plnění funkce lesa v těsném
sousedství zastavěného území je v mnoha případech dotčeno území ve vzdálenosti do 50 m
od okraje lesa jde o tyto plochy:
 plochy změn v krajině: KB01, KF02, KL01, KN01, KN02, KN02, KN04, KN05
 zastavitelné plochy: Z02, Z03, Z04, ZB04, ZB06, ZB08, ZB10, ZB12, ZB13, ZB14, ZB15,
ZB17, ZB18, ZF03, ZF04a, ZF04b, ZF09, ZL05, ZN01, ZN02, ZN05, ZN06, ZN08, , ZN15,
ZN16, ZN17, ZN18b, ZN19, ZN21, ZN22, ZN26, ZN28a, ZN28b, ZN29, ZN30, ZN31,
ZN36, ZN37, ZN38, ZN40, ZN41, ZN44, ZN46, ZP01, ZP02b, ZP08, ZP10, ZP11, ZP12,
ZS01a, ZS01b, ZS02, ZS03, ZS05a, ZS06, ZS07, ZT01, ZT02, ZT03, ZT06, ZT07, ZT08,
ZT09, ZU01,
 plochy přestavby: PN02, PN03, PN04
V případě dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je nutno postupovat podle §14,
odst. (2) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon) a je vždy třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj
souhlas vázat na splnění podmínek.
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6.

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, PŘIPOMÍNEK SOUSEDNÍCH
OBCÍ A PŘIPOMÍNEK VEŘEJNOSTI

6.a) Ke společnému jednání
6.a.1) Stanovisko krajského úřadu dle §50 SZ
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
žádosti
stanoviska
stan.
19. 1. 2017
137/RR/17
17. 2. 2017
16. 3. 2018
558/RR/18
18. 4. 2018

za krajský úřad
vyřídil
Ing. Pavla Gonová

Stanovisko ze dne 17. 2. 2017:
„… Z posouzení souladu návrhu ÚP s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí

vyplynuly následující požadavky na úpravu návrhu ÚP:
- zajistit návaznost lokálního biokoridoru LBK_ (bez označení) v severozápadní části správního
území města Nejdek s lokálním biokoridorem LBK 09-xb vymezeným v Územním plánu
Vysoká Pec,
- není řešena návaznost LBK 10-xx vymezeném v Územním plánu Vysoká Pec na území města
Nejdek,
- z Územního plánu Vysoká Pec vyplývá záměr „obnova Rudenského vodního příkopu,
propojení Rudenského vodního příkopu s tokem Rolavy“, který by měl pokračovat na území
města Nejdek – z dokumentace návrhu ÚP není patrné řešení tohoto záměru – napojení tohoto
záměru do návrhu ÚP bude pořizovatelem prověřeno,
- zajistit návaznost plochy K04 NSs (plocha pro lyžařskou sjezdovou trať) vymezené v
Územním plánu Nové Hamry,
- zajistit návaznost regionálního biocentra RBC 10002 s Územním plánem Pernink,
- zajistit návaznost regionálního biokoridoru RBK 20009 s Územním plánem Merklín,
- zajistit návaznost těchto prvků územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“)
vymezených v Územním plánu Smolné Pece – NRBK 398-3, RBK 20006- 398, RBC 398 a
RBK 398-20007,
- zajistit návaznost s navrženým lokálním biokoridorem LBK 5 vymezeným v Územním plánu
Černava,
- v návrhu ÚP vymezené prvky ÚSES LBC_KV066 a LBK_KV066-KV067 mají přesahovat na
území obce Černava – Územní plán Černava tyto prvky ÚSES nevymezuje,
- zajistit návaznost regionálního biokoridoru RBK 20006 s Územním plánem Jindřichovice.
Z posouzení souladu návrhu ÚP se ZÚR KK vyplynul požadavek na úpravu koridoru
nadmístního významu C-V31 – vodovod Nejdek – SV Karlovy Vary, který není v souladu s
vymezeným koridorem pro veřejně prospěšnou stavbu V31 ze ZÚR KK.
Vzhledem k tomu, že stanovisko obsahuje upozornění na nedostatky z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, lze dle § 50 odst. 8 stavebního zákona zahájit řízení o ÚP až na
základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.
Stanovisko ze dne 18. 4. 2018:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, na základě výše uvedeného
vydává potvrzení o odstranění nedostatků v návrhu Územního plánu Nejdek a sděluje, že
lze zahájit řízení o návrhu ÚP dle § 52 a následujících stavebního zákona.“
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6.a.2) Stanoviska dotčených orgánů
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
14. 1. 2014
----bez odpovědi
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
datum převzetí
číslo jednací stanoviska
datum doručení
oznámení
stan.
14. 1. 2014
KHSKV00303/2014/HOK/vrb 11. 2. 2014
KHSKV07380/2016/HOK/Vrb 8. 6. 2016
(11. 2. 2014) „S návrhem Územního plánu Nejdek se nesouhlasí.“

za dotčený orgán
vyřídil
---

za dotčený orgán
vyřídil
Ing. Helena Vrbická

Vyhodnocení požadavku:
Bude upraven výčet nerušících zařízení pro bydlení.
Vymezení nepřípustného využití funkčních ploch bude upraveno tak, aby vystihovalo nejen
negaci hlavního, ale i přípustného, příp. podmínečně přípustného využití.
Bude přeformulován požadavek nepřekračování negativních vlivů z dostavbových ploch
průmyslových areálů NČV a VLNAP.
(8. 6. 2016) „S návrhem Územního plánu Nejdek se souhlasí.“
Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
14. 1. 2014
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
340/DS/14-2
5. 2. 2014
Mgr. Sušaninová
„K zaslanému návrhu nemá odbor… připomínky.“
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a CR
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
50/KR/14
26. 2. 2014
Kubaschová
14. 1. 2016
ze dne 26. 2. 2014: „Upřesnit a doplnit do textové části návrhu, do části 4. Komplexní
zdůvodnění přijatého řešení, bodu 4.b) Zdůvodnění podmínek pro ochranu kulturních,
architektonických a přírodních hodnot skutečnost, že celé území je území s archeologickými
nálezy. „Upřesnit a doplnit do textové části návrhu, do části 4. Komplexní zdůvodnění přijatého
řešení, bodu 4.b) Zdůvodnění podmínek pro ochranu kulturních, architektonických a přírodních
hodnot – Ochranné pásmo kulturních památek – centrum města Nejdek – upřesnit tyto
základní podmínky pro umisťování staveb, dostavby a úpravy stávající zástavby:
1. Bude dodržena historická parcelace a uliční čára
2. korunní římsa i koruna hřebene novostaveb by neměla převýšit výšku korunní římsy a
hladinu hřebene nejvyššího objektu okolní zástavby
3. možné umisťovat novostavby, které svojí hmotou nenaruší obraz a charakter historické
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zástavby jako celku včetně zažitých hodnotných panoramat města a průhledů na historické
dominanty v dálkových pohledech
4. orientace, tvar a sklon střech budou shodné jako u okolní zástavby
ze dne 14. 1. 2016: „…krajský úřad není v této věci dotčeným orgánem státní správy
v oblasti státní památkové péče, neboť se v řešeném území nenachází památková zóna ani
nemovitá národní kulturní památka.“
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
260/ZZ/14
24. 2. 2014
Čeganová
Ochrana přírody a krajiny (Chochel DiS)
K předmětné koncepci bylo ve formě zadání vydáno stanovisko s č.j. 1858/ZZ/13, v návrhu je
toto stanovisko vypořádáno.
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Skálová)
„… nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů
Územního plánu Nejdek na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení“
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová)
„Bez připomínek“
Ochrana les. půd. fondu a stát správa les. hospodářství (Ing. Poláková)
Bez připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Výborný)
1. „V grafické části územního plánu, ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu, je
zakreslena hranice zastavěného území k 30. 11. 2013. Krajský úřad s návrhem na
vymezení hranice zastavěného území nesouhlasí a požaduje navržený průběh této
hranice prověřit a upravit, případně žádá odůvodnit, na jakém základě byla tato hranice
stanovena.
Vyhodnocení požadavku:
Hranice byla upravena a odůvodněna.
2. Lokalita Z02 a Z03 - Trasy, tak jak jsou navrženy, protínají zemědělsky obhospodařované
pozemky způsobem, který narušuje organizaci ZPF a ztěžuje zemědělské
obhospodařování. S výše uvedenými lokalitami krajský úřad nemůže souhlasit do doby
prokázání, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější.“
Vyhodnocení požadavku:
Trasa obchvatu Pozorky a Nejdku Z03 zhruba kopíruje trasu uvedenou v platném Územním
plánu města Nejdek. Pořizovatel ani projektant si není vědom nových skutečností – zachovává
kontinuitu předpokládaného rozvoje města a jeho obsloužení, z toho důvodu předpokládá i
kontinuitu stanovisek orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Trasa obchvatu Z02 je zcela nově navržena (tzv. malá varianta obchvatu). Tato varianta
narušuje organizaci ZPF v minimální míře – bude probíhat v místech, kde je hospodaření
obtížnější – v blízkosti výraznějšího svahu směrem k Limnickému potoku. Navíc navrhovaná
trasa prochází, dle platného ÚPM Nejdku zastavitelným územím pro rekreaci 026 Limnice.
3. Lokalita Z04 – krajský úřad souhlasí.
4. Lokality ZN 01, ZN02, ZN03, ZN04, ZN05, ZN06 a ZN12 – krajský úřad souhlasí
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5. Lokalita ZN13b – krajský úřad s jižní částí souhlasí. Bez prokázání nelze se severní částí
lokality ZN13b souhlasit.
Vyhodnocení požadavku:
Severní část lokality je rozvojovým územím Nejdku. Za poslední roky se jen v této lokalitě
postavilo 5 domů pro trvalé bydlení. Celá lokalita je dle platného ÚPM v zastavitelném
rozvojovém území 020 Pod Jedlí. V současné době je lokalita ZN13b, severní část, prolukou
mezi stávající ulicovou zástavbou podél ulice Dukelská. V případě, že není možné využít pro
zástavbu celou navrhovanou lokalitu, požadujeme zachovat min pruh podél ul. Dukelská.
6. Lokalita ZN14 - bez prokázání nelze se záborem ZPF v této lokalitě souhlasit.
Vyhodnocení požadavku:
Lokalita je dle stávajícího ÚPM zastavitelnou plochou. Na základě nového šetření pořizovatel
došel k závěru, že z vynaložených nákladů lze prokázat pouze silniční sjezd do předmětné
lokality z místní obslužné komunikace. Dle dostupných informací v současnosti nové náklady
nevznikají. Severní část území lze z dalšího projednávání vypustit. V jižní lokalitě již
k výstavbě dochází. V upraveném návrhu ÚP tedy bude tato lokalita již vedena jako zastavěné
území.
7. Lokalita ZN15 - S jižní částí uvedené lokality krajský úřad souhlasí. S navrhovaným
záborem zemědělské půdy v severní části této lokality krajský úřad nemůže souhlasit,
neboť navržené řešení odporuje zásadám ochrany ZPF (§ 4 zákona). Lokalita nenavazuje
na stávající zástavbu a vytváří v krajině drobné zbytkové plochy ZPF. Navržené řešení této
části je zapotřebí upravit tak, aby odpovídalo zásadám ochrany ZPF.
Vyhodnocení požadavku:
Severní část lokality ZN15 je vymezena v ploše zahrady se zahradní chatou, která je sezónně
obývaná po desítky let. Zahrada i s domkem je pod oplocením. Mezi zmiňovanou oplocenou
zahradou s domkem (p.p.č. 580/12) a domem č.e. 36 (dnes s trvalým bydlením) je zbytková
parcela č. 580/6. Dle katastru se jedná o ttp. V prostoru mezi zahradou s domkem a domem
č.e. 36 se však ve skutečnosti jedná o jedinou možnou přístupovou cestu pro pěší i pro
automobily pro tři stavby: pro č.e. 36 a to včetně nově vybudované garáže, pro zmiňovanou
zahradu s domkem, včetně nájezdu pro auta do zahrady a pro č.e. 28. Projektant upraví návrh
severní části lokality tak, že popisovaný prostor mezi domy bude logicky zařazen do
zastavitelné části – úprava dle skutečného stavu.
8. Lokality ZN 17, 18b a 19 - krajský úřad souhlasí
9. Lokalita ZB01 - krajský úřad souhlasí
10. Lokalita ZB02 – krajský úřad souhlasí s částí lokality na p.p.č. 110/6 a 110/7 vše v k ú.
Bernov; Se zbytkem lokality nesouhlasí.
Vyhodnocení požadavku:
Parcela č.p. 110/1 v k.ú. Bernov byla v minulosti směněna městem se současnými majiteli.
Směna proběhla podle ceny pozemků, kdy předmětná plocha byla hodnocena podle možnosti
zastavění dle stávajícího ÚPM. Z toho důvodu je nutné, aby plocha zůstala v zastavitelné
ploše.
11. Lokalita ZB03 - bez prokázání nelze se záborem ZPF v této lokalitě souhlasit.
Vyhodnocení požadavku:
Požadavek akceptován – plocha vypuštěna.
12. Lokalita ZB07 - krajský úřad souhlasí
13. Lokalita ZB08 - s ohledem na navržené řešení lze s navrhovaným záborem zemědělské
půdy v této lokalitě souhlasit
14. Lokalita ZB09 - krajský úřad nesouhlasí
Vyhodnocení požadavku:
Požadavek akceptován – plocha vypuštěna.
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15. Lokalita ZB10 - s ohledem na navržené řešení lze s navrhovaným záborem
zemědělské půdy v této lokalitě souhlasit.
16. Lokalita ZF01 - s ohledem na navržené řešení lze s navrhovaným záborem zemědělské
půdy v této lokalitě souhlasit.
17. Lokalita ZF04b - krajský úřad souhlasí
18. Lokalita ZL01 - krajský úřad souhlasí
19. Lokalita ZP01, ZP02b a ZP03 - krajský úřad souhlasí
20. Lokalita ZP04 a ZP05 - krajský úřad souhlasí
21. Lokalita ZV01 - krajský úřad souhlasí
Vyhodnocení požadavku:
I přes vydaný souhlas dotčeným orgánem město přehodnotilo potřebu a vhodnost této
zastavitelné lokality a z dalšího projednávání jí ruší.
22. Lokalita ZV02 - nelze souhlasit
Vyhodnocení požadavku:
Požadavek akceptován.
23. Lokalita ZT01 - krajský úřad souhlasí
24. Lokalita ZT02 - krajský úřad se záborem zemědělské půdy v této lokalitě nesouhlasí
Vyhodnocení požadavku:
Současný vlastník lokality ZT02 již prokazatelně vynaložil náklady na zakoupení pozemku,
který mu byl městem prodán jako zastavitelný pozemek, a to v souladu s platným ÚPM Nejdku
(zastavitelné rozvojové obytné území, lokalita 041 Tisová). Z výše uvedeného důvodu tuto
lokalitu již není možné vyjmout ze zastavitelných pozemků.
25. Lokalita ZS01b a ZS04b - krajský úřad souhlasí
26. Lokalita ZS05b - bez prokázání nelze se záborem ZPF v této lokalitě souhlasit
Vyhodnocení požadavku: Požadavek akceptován.
27. Lokalita ZS07 - krajský úřad souhlasí
28. Lokalita ZN22, ZN23, ZN27, ZN29, ZN35, ZF06 - krajský úřad souhlasí
29. Lokalita ZB11 - s ohledem na navržené řešení lze s navrhovaným záborem ZPF
souhlasit.
30. Lokalita ZB12 - krajský úřad souhlasí
31. Lokalita KB01 - krajský úřad souhlasí
32. Lokalita KF01, KL01, KN03, KN04, KN05, ZN30 - krajský úřad souhlasí
33. Lokalita ZB14 - Krajský úřad požaduje zastavitelnou plochu výrazně zredukovat,
případně požaduje předložit odůvodnění prokazující, že je pro rozšíření stávajícího
zařízení nezbytně nutná celá požadovaná plocha o výměře 1,54 ha.
Vyhodnocení požadavku:
Lokalita ZB14 je situována nad stávajícími budovami rekreačního střediska. Rekreační
středisko od svého počátku prioritně sloužilo sportovním klubům dětí a mládeže. Vzhledem
k trvalé oblíbenosti tohoto zařízení je záměrem vybudování dalšího typu ubytování pro letní
aktivity, a to v chatkách. Volně rozptýlené chatky budou vybudovány v blíže nekonkretizované
části pozemku, protože zatím není zpracovaná projektová dokumentace pro územní a
stavební řízení. Upozorňujeme, že se jedná o pouhé dva pozemky, z nichž jeden se
v podstatě rozkládá na celé stráni. Dle současného výkladu stavebního zákona se zastavitelné
plochy navrhují na celé pozemky. Dále upozorňujeme, že dotčený orgán svým stanoviskem
nevyjímá zemědělskou plochu ze ZPF, jak uvádí ve svém stanovisku, ale pouze dává souhlas
s (budoucím případným) vynětím. Konkrétní vynětí a jeho rozsah se řeší až v následných
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řízeních, kdy bude muset být předložen „zastavovací plán“. Dá se předpokládat, že většina
plochy pozemku zůstane v rámci realizace v ZPF, nicméně obhospodařování plochy
mechanizací už možné nebude. Vzhledem k výše uvedenému i s přihlédnutím k bonitě půdy a
zásadnímu nedostatku takovýchto rekreačních zařízení v Karlovarském kraji navrhujeme
ponechat rozvojovou plochu tak, jak byla navržena.
34. Lokalita ZF05 - krajský úřad souhlasí
35. Lokalita ZF08 – pro případné odsouhlasení požadavku na zábor ZPF za účelem rozšíření
stávajícího agroturistického areálu s chovem zvířat krajský úřad požaduje pro rozvojovou
plochu navrhnout specifické funkční využití, které bude odpovídat stávajícímu funkčnímu
využití. Pro rozvojovou plochu požaduje stanovit specifické závazné podmínky využití
odpovídající funkčnímu využití „agroturistika“ a poloze areálu ve volné krajině. V rozvojové
lokalitě požaduje vyloučit možnost umisťovat stavby pro bydlení. Dále krajský úřad
požaduje rozvojovou plochu zredukovat, případně předložit odůvodnění prokazující, že
je pro rozšíření stávajícího areálu nezbytně nutná celá rozsáhlá plocha o výměře 1,21 ha.
Vyhodnocení požadavku:
Pro lokalitu ZF08 bude použito specifické funkční využití. Rozsah plochy bude redukován
směrem k stávající ploše rekreace RI1. Plocha byla na dodatečný pokyn pořizovatele z 23.5.
2017 z návrhu vypuštěna. Důvodem bylo ukončení činnosti areálu.
36. Lokalita ZP06 - krajský úřad souhlasí
37. Lokalita ZP07 - krajský úřad souhlasí
38. Lokalita ZP08 - krajský úřad nesouhlasí s vymezením lokality jako plochy
zastavitelné a s možností umisťovat v ní trvalé stavby
Vyhodnocení požadavku:
Pro celou oblast 025 Limnice dle stávajícího ÚPM Nejdku je vypracovaná územní studie.
Navržená plocha ZP08 byla převzata z ÚPM Nejdek (zastavitelné rozvojové rekreační území)
pro možnou výstavbu budovy pro ubytování sportovních oddílů. Územní (dříve urbanistické)
studie se dle stavebního zákona neschvalují. Doklad o schválení tedy ze zákonných důvodů
neexistuje. Zpracovatelem studie byl Ing. arch. Koucký, zpracovatel ÚPM Nejdek. Studie byla
pořízena v r. 2004 a dotčenému orgánu byl zaslán sken části dokumentace (na městském
úřadě je pouze papírová podoba). Navrhujeme ponechat rozvojovou plochu tak, jak byla
převzata z platného ÚPM a následně zpracované US.
39. Lokalita KF02 - krajský úřad souhlasí
Ochrana ovzduší (Mgr. Harzerová) - Bez připomínek
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
923/OD/14
6. 2. 2014
Černá
„Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy neuplatňuje stanovisko k výše uvedenému
návrhu ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neboť uvedená lokalita je mimo naši
působnost.“
Magistrát města Karlovy Vary, ÚÚPaSÚ, úsek vodního hospodářství
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
------bez odpovědi

123

Magistrát města Karlovy Vary, odd. památkové péče
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
14. 1. 2014
----bez odpovědi
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
14. 1. 2014
237/OŽP/14
19. 2. 2014

za dotčený orgán
vyřídil
---

za dotčený orgán
vyřídil
Ing. Doubravová

Ochrana přírody a krajiny (Modrová)
„Není námitek.“
Státní správa lesů (Ing. Krůta)
Není námitek.“
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánování
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
119/2014-910-UPR/2
14. 2. 2014
Ing. Jarmila
Šrámková
„Lokalita ZN09 zasahuje do ochranného pásma dráhy. Požadujeme pro tuto lokalitu doplnit
podmínku pro umisťování objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity. Podmínka bude prokázat v územním, resp. stavebním řízení nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech.
Vyhodnocení požadavku:
Připomínce není vyhověno. Podmínky správní povahy nelze do výroku územně plánovací
dokumentace uvádět. Ochranné pásmo dráhy je respektováno. Pro plochu ZN09 je územním
plánem předepsané zpracování územní studie. Územní studie bude zákonné požadavky pro
hygienické hlukové limity respektovat.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
14. 1. 2014
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
MOCR 1892-1/72074- 31. 1. 2014
Ing. Josef Kohout
6440-OÚZ-PL
„… souhlasí s předloženým návrhem územního plánu Nejdek.“
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
2770/13//31100
24. 2. 2014
Mgr. Havránek
„…neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci…připomínky.“
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Ministerstvo zdravotnictví – ČILZ
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
14. 1. 2014
MZDR 2395/201421. 2. 2014
2/OZD-ČIL-L
„…ČIL není na správním území města Nejdek dotčeným orgánem.“

za dotčený orgán
vyřídil
Ing. Radim Líčeník

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV.
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
14. 1. 2014
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

Ministerstvo životního prostředí, Praha
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
stanoviska
14. 1. 2014
--bez odpovědi

datum doručení
stan.
---

za dotčený orgán
vyřídil
---

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
14. 1. 2014
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

ČR - Státní energetická inspekce, ÚI pro Plzeňský a Karlovarský kraj
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
------bez odpovědi
Státní pozemkový úřad, Pobočka Karlovy Vary
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
14. 1. 2014
SPU 034608/2014
27. 1. 2014
El Shihabyová
„Ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Nejdek nemáme žádné další připomínky
ani námitky."
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, RC Plzeň
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
14. 1. 2014
bez odpovědi
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za dotčený orgán
vyřídil

6.a.3) Připomínky sousedních obcí
Obec Božičany
datum převzetí
oznámení
14. 1. 2014
bez odpovědi

číslo jednací
připomínky
---

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

Obec Černava
datum převzetí
oznámení
14. 1. 2014
bez odpovědi

číslo jednací
připomínky
---

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

Obec Děpoltovice
datum převzetí
oznámení
14. 1. 2014
bez odpovědi

číslo jednací
připomínky
---

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

číslo jednací
připomínky
---

datum doručení
přip.
---

Město Hroznětín
datum převzetí
oznámení
14. 1. 2014
bez odpovědi

Obec Jindřichovice
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
14. 1. 2014
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

Obec Merklín
datum převzetí
oznámení
14. 1. 2014
bez odpovědi

číslo jednací
připomínky
---

datum doručení
přip.
---

číslo jednací
připomínky
---

datum doručení
přip.
---

Obec Nové Hamry
datum převzetí
oznámení
14. 1. 2014
bez odpovědi

---

---

---

za město vyřídil
---

za obec vyřídil
---

za obec vyřídil
---

za obec vyřídil
---

Obec Pernink
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za obec vyřídil
oznámení
připomínky
přip.
14. 1. 2014
38 a 44/2014
13. 2. 2014
Jitka Tůmová
„Obec Pernink nemá námitek ani připomínek k návrhu Územního plánu Nejdek.“
Obec Smolné Pece
datum převzetí
oznámení
14. 1. 2014
bez odpovědi

číslo jednací
připomínky
---

datum doručení
přip.
---
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za obec vyřídil
---

Obec Šindelová
datum převzetí
oznámení
14. 1. 2014
bez odpovědi

číslo jednací
připomínky
---

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

Obec Vysoká Pec
datum převzetí
oznámení
14. 1. 2014
bez odpovědi

číslo jednací
připomínky
---

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

---

---

6.a.4) Připomínky dalších subjektů

SP1 M. Duchková-Scheiber
datum doručení přip.
21. 2. 2014
p.p.č. 913/3 k.ú. Bernov – možnost rekreačního využití
st. p. č. 261 k.ú. Bernov – zastavitelné území pro rekreaci
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Uvedené parcely jsou mimo zastavěné území v lokalizaci
přirozeného přírodního prostředí. Jedno ze základních pravidel Územního plánu Nejdek je
zabraňování roztroušené zástavby a vznik nových satelitů. Parcely nejsou k zastavění ani
v současném Územním plánu města Nejdek.
SP2 I. Chlup
datum doručení přip.
24. 2. 2014
p.p.č. 1973/4 k.ú. Nejdek – změna ze zeleně na zastavitelné území BI
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje. Dle ÚPM je v parcela oblasti 014 U hřbitova a je zařazena jako
zastavitelné rozvojové obytné území.
SP3 JON
datum doručení přip.
21. 2. 2014
a) změnit ZP06 (OM) na BV
b) počítat s nádrží Lesík a Limnice jako s přírodními plochami pro koupání, případně počítat
se zřízením nového bazénu s přihřívanou vodou, např. v areálu Limnice
c) v kulturní oblasti počítat s využitím prostoru starého mlýna za muzeem
d) ve sportovní oblasti počítat s využitím prostoru v 1. patře Penny
e) zařadit tzv. Ovčí most jako hodnotu k ochraně
Vyhodnocení připomínky:

a. Na této ploše bude vymezena plocha SM, které umožní širokou škálu využití od bydlení až po
obslužnou sféru.
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b. Vodní nádrž Lesík je přírodní vodní plocha, která nebude mít územním plánem daný status
veřejného koupaliště; obdobně tomu bude i s vodní nádrží Limnice. Územní plán
nevymezuje konkrétní plochu pro případný krytý plavecký stadión; vhodná sportovní
funkce je realizovatelná v několika funkčních plochách, např. OS, OV, SM, SC.
c. Připomínka je nekonkrétní – nevychází z konkrétního zařazení do funkční plochy; navržená
plocha SC využití pro kulturu nevylučuje.
d. Návrh ÚP tuto funkci nevylučuje; budova Penny je zařazena v ploše SM.
e. Ovčí most bude územním plánem zařazen k ochraně.
SP4 J. Soukup, B. Frankenbergerová
datum doručení přip.
7. 2. 2014
p.p.č. 2583/3 k.ú. Nejdek
st. p. č. 2581/4 k.ú. Nejdek
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje. Trasa cyklostezky byla přesměrována do Nerudovy ulice – město
prohrálo soudní spor o vlastnictví pozemků s původním trasováním cyklostezky.
SP5 Mgr. L. Klempířová, P. Růžička
datum doručení přip.
20. 2. 2014
a) navrhovaná obchvatová komunikace města Nejdek
b) navrhovaná přeložka silnice III/21047 v prostoru u Žáby po Bernovský rybník s podjezdem
žel. trati
c) navrhovaná úprava podjezdu žel. trati na téže silnici u Oldřichova
d) navrhovaná plocha pro nákupní centrum na Pozorce
e) dílčí lokality mimo silniční síť
Vyhodnocení připomínky:

a. Návrh řešení pro snížení dopravní zátěže v centru města byl převzat a upraven dle
platného územního plánu; obchvatová komunikace řeší především nákladní dopravu,
která je v centru města neúměrná, prostorové podmínky křižovatky na náměstí Karla IV.
jsou pro nákladní dopravu poddimenzované; náměstí je reprezentativním veřejným
prostorem města (a součástí ochranného pásma kulturní památky), kterou současný
vysoký provoz poškozuje
b. Navrhovaná přeložka není předmětem řešení územního plánu. Stavba je ze zákona
převzata ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Zkapacitnění podjezdu pod
železniční tratí sleduje vyřešení naprosto nevhodného zatížení místní komunikace (ul.
Švermovy), kudy v současnosti nákladní doprava ve směru na Kraslice jezdí.
c. Zkapacitnění podjezdu železniční trati u železniční zastávky Oldřichov je stavbou před
realizací; do územního plánu byla pouze převzata z projektové dokumentace. Stavbou
dojde nejen ke zkapacitnění komunikace pro autobusy, ale i k odstranění dopravní
závady, kterou je jednosměrný průjezd v ostré nepřehledné zatáčce. Silnice III/21047 je
dle Územní studie horských oblastí je významnou spojnicí v oblasti cestovního ruchu.
d. V drtivé míře je dnešní obyvatelstvo motorizované. Pro nemotorizované obyvatele mohou
i nadále sloužit stávající nákupní centra. Nákupní centrum bylo v lokalitě Pozorky
vytipováno při silnici do Karlových Varů, v místech, kde je dostatečná velikost pozemku

128

přilehlého k silnici. Do nivy Limnického potoka návrh zástavby nezasahuje, hodnotu
Limnického potoka tedy ani nesnižuje. V případě vybudování nákupního centra přibude
služba k stávající čerpací stanici pohonných hmot. Vedlejším efektem zastavění plochy
komerčním objektem je urychlení vybudování kvalitního napojení Pozorky komunikací
pro nemotorizovanou dopravu, čímž se výrazně zvýší bezpečnost chodců. Umístění
nákupního centra u okružní křižovatky je vhodným a ověřeným řešením.
e. Analýza potřeb vymezení ploch pro bydlení vycházela ze standardních postupů. Výkyvy
v tržní síle obyvatel zohledňovány nejsou. Územní plán je projektován s výhledem
minimálně 10 let, ale dle dnešní legislativy lze územní plán jen aktualizovat, a tedy
nenahrazovat. Pohled tedy může být i značně delší než 10 let. Důležitou snahou je
kontinuita vývoje a vhodnost výběru ploch pro konkrétní funkční využití. Konkrétně
uvedené plochy ZV 01 a ZV02 byly převzaty na základě možnosti výstavby dle současně
platného Územního plánu města Nejdek, nicméně na základě podané připomínky jsme
návrh přehodnotili a uznali, že převažují negativa nad pozitivy. Připomínce se vyhovuje,
lokality ZV 01 a ZV02 se z návrhu územního plánu vyjímají.
SP6 Z. Krajňáková, V. Krajňák
datum doručení přip.
1)

p.p.č. 299/2 k.ú. Lesík - zařadit zpět pro bydlení

2)

p.p.č. 454/1 a 447/5 k.ú. Lesík – zařadit zpět pro rekreaci

21. 2. 2014

Vyhodnocení připomínky:

1. Připomínce se vyhovuje. Lokalita se nachází v oblasti 035 Lesík dle platného úpm
Nejdek v stabilizovaném obytném území. Po odborném posouzení projektantem ÚSES byl
biokoridor podél vodoteče zúžen, čímž se vytvořil prostor pro zástavbu.
2. Připomínce se nevyhovuje. Lokalita se nachází v oblasti 036 Lesík jezero dle platného
úpm Nejdek, v zastavitelném rozvojovém rekreačním území. I v uvedeném dokumentu je
zástavba přípustná ojediněle, podmíněná jednoznačným vztahem k rekreační funkci v.n.
Lesík. Stavby jsou povolené pouze sportovní (zastavitelnost se vztahuje pouze na funkční
objekty sportovišť). Ve stanovisku Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje byl
pořizovatel upozorněn, že v posledních letech kvalita vody ve vodní nádrži nesplňovala
požadavky na kvalitu ke koupání (ÚPM Nejdku jako jednu z podmínek rozvoje sportovně
rekreačního zázemí u v.n. Lesík vycházelo z toho, že „voda v jezeře je velmi čistá“ (cit in
ÚPM Nejdek, s. 49). Dalším, a to naprosto zásadním důvodem nevyhovění připomínce je
vysoká kvalita zemědělské půdy. Dle zákona o ochraně zemědělské půdy by její vynětí
muselo být odůvodněn veřejným zájmem převyšujícím zájem na ochraně kvalitních
zemědělských půd.
SP7 Manželé Kruntovi
datum doručení přip.
11. 2. 2014
p.p.č. 236/1 k.ú. Lužec u Nejdku
Vyhodnocení připomínky:

Zastavitelnost parcely (resp. její části) bude prověřena s vědomím, že by území bylo součástí
spa hotelu Zámek Lužec.
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SP8 Ing. P. Paprskářová
datum doručení přip.
14. 2. 2014
p.p.č. 230/1 k.ú. Bernov – zařadit zpět pro bydlení (do BI1) – koupeno od města pro zástavbu
Vyhodnocení připomínky:

Vzhledem k již vynaloženým finančním prostředkům současného vlastníka – koupě parcely
pro výstavbu od města – se připomínce vyhovuje. Přesto je zde výstavba pro trvalé bydlení
nevhodná, a to z důvodu nevyhovujících parametrů místní komunikace a skutečnosti, že
téměř celá parcela je v území 50 m od okraje lesa.
SP9 REMOPOL REALITY s.r.o.
datum doručení přip.
20. 2. 2014
p.p.č. 352/2 k.ú. Bernov – zařadit pro zastavění (BV)
p.p.č. 357/4 k.ú. Bernov– zařadit pro zastavění (BV)
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje. Výše uvedené parcely budou zařazeny do upraveného návrhu
územního plánu jako stav.
SP10 M. Radimerský
datum doručení přip.
14. 2. 2014
p.p.č. 230/3 k.ú. Bernov – zařadit zpět pro bydlení - koupeno od města pro zástavbu
Vyhodnocení připomínky:

Vzhledem k již vynaloženým finančním prostředkům současného vlastníka – koupě parcely
pro výstavbu od města – se připomínce vyhovuje. Přesto je zde výstavba pro trvalé bydlení
nevhodná, a to z důvodu nevyhovujících parametrů místní komunikace a skutečnosti, že
téměř celá parcela je v území 50 m od okraje lesa.
SP11 M. Radimerský
datum doručení přip.
14. 2. 2014
st.p.č. 311 k.ú. Fojtov – zařadit zpět pro bydlení
p.p.č. 1791/5 k.ú. Fojtov – zařadit zpět pro bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje. Bude zařazeno pro bydlení.
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SP12 M. Radimerský
datum doručení přip.
14. 2. 2014
st.p.č. 56 k.ú. Vysoká Štola – zařadit zpět pro bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje. Dům pro individuální bydlení je po rekonstrukci. Nachází se
přímo při komunikaci. Dle platného Územního plánu města Nejdku je dům v zastavitelném
obytném území.
SP13 P. Radimerský
datum doručení přip.
14. 2. 2014
p. p. č. 145/1 k.ú. Bernov
p.p.č. 147/4 k.ú. Bernov
Nesouhlasíme s navrhovanými změnami
připravovaném územním plánu Města Nejdek

zastavitelnosti

našich

pozemků

v nově

Vyhodnocení připomínky:

Pozemky jsou špatně komunikačně dostupné, na části pozemku je navržen územní systém
ekologické stability, většina plochy je na zemědělském půdním fondu s třídou ochrany I.
(nejvyšší ochrana) a část v údolní nivě Nejdeckého potoka (Rodišovky).
LBC 20006/05 lze upravit tak, že část pozemku 145/1 k.ú. Bernov bude z ÚSES vyjmuta.
Od vydání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2010), jejichž pořizovatelem je
Krajský úřad Karlovarského kraje, je území vymezené regionálním biokoridorem o šíři 40 m,
jehož osou je Nejdecký potok. Toto vymezení nelze zrušit úpravou Územního plánu Nejdek.
SP14 Manželé Stankovi
datum doručení přip.
18. 2. 2014
p. p. č. 186/2. 652, 657/1, 661/1, 663, 668, 669, 670/2, 670/4 a 676, vše k.ú. Tisová u Nejdku – zařadit zpět pro bydlení
… trváme na původním funkčním určení (041 Tisová; zastavitelné stabilizované území)
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Území není vhodné pro hustší zástavbu. Územní plán Nejdek
připouštěl pouze dostavbu několika domů podél ulice Vítězná 2, nikoli kobercovou zástavbu.
Nevhodnost zastavění je zřejmá z více důvodů, jedním z nich je nevyhovující dopravní
napojení lokality. Město se nechce spolupodílet na investičních výdajích této lokality a ani by
nepřevzalo stavby dopravní a technické infrastruktury do své péče. Zastavitelných ploch pro
bydlení v rodinných domech je na území města dostatek, a to v mnohem příznivějších
lokalitách.
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SP15 Manželé Stefanovičovi
datum doručení přip.
18. 2. 2014
p.p.č. 1091/2 k.ú. Bernov – zařadit zpět pro bydlení, vydán společný souhlas na povolení
stavby RD na ppč. 1091/2 k.ú. Bernov – Vysoká Jedle.
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje. Pozemek lze z lokálního biocentra vyjmout, lze zařadit zpět pro
bydlení - stav.
SP16 J. Sýkora
datum doručení přip.
18. 2. 2014

Pozn. pořizovatele: připomínky se týkaly dvou formálních chyb v zadání ÚP Nejdek,
vyhodnocení tedy není v tomto případě adekvátní.
SP17 Správa železniční dopravní cesty, Ing. P. Váleček
datum doručení přip.
18. 2. 2014
„V lokalitě ZN 09 navrhujeme doplnit podmínku pro umisťování objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Podmínka bude znít, že v územním, resp. stavebním
řízení bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních
i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.“
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Podmínky správní povahy nelze do výroku územně plánovací
dokumentace uvádět. Ochranné pásmo dráhy je respektováno. Pro plochu ZN09 je územním
plánem předepsané zpracování územní studie. Územní studie bude zákonné požadavky pro
hygienické hlukové limity respektovat.
SP18 A. Usov
datum doručení přip.
17. 2. 2014
p.p.č. 505/1 k.ú. Lužec u Nejdku – zařadit zpět „pro rekreaci a sport“
Vyhodnocení připomínky:

Ve stávajícím ÚPM Nejdek se jedná o lokalitu 048 Lužec, která je charakterizovaná jako
stabilizované obytné území. Objekty a plocha k objektům příslušející jsou již nyní zařazeny
do územního plánu jako zastavěné (budova při komunikaci jako bydlení individuální, dva
domy za potokem jako rekreace individuální a plocha za potokem jako občanská vybavenost
pro sport). Mezi plochou pro bydlení a plochou pro sport je vymezen biokoridor podél
Lužeckého potoka jako plocha sídelní zeleně. Plocha sídelní zeleně (bez vymezení
biokoridoru) bude rozšířena o tu část NSpz s vymezeným biokoridorem, kde je patrné spolu
využití s bývalým rekreačním areálem (pod jedním oplocením s herními prvky).
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SP19 Ing. L. Vítek
datum doručení přip.
21. 2. 2014
1) „Nesouhlasím s vymezením plochy č. ZP06 – OM pro komerční zařízení malá a střední –
supermarket…
2) Nesouhlasím s vymezením plochy ZF05 – RZ pro rozšíření stávající zahrádkářské
osady…“
Vyhodnocení připomínky:
1) Na této ploše bude vymezena plocha SM, které umožní širokou škálu využití od bydlení až po
obslužnou sféru.
2) Připomínce se nevyhovuje. Připomínka ohledně rozšíření zahrádkářské osady ve Fojtově byla
podána pouze jedna. Občané Fojtova připomínku nevznesli. Pořizovatel nenalézá žádný důvod,
proč by tedy měl návrh vyjmout. Území je jinak těžko využitelné. Komunikace pro stávající
zahrádkářskou osadu probíhá mezi stávající a navrženou zahrádkářskou osadou. Je tedy
přirozené, že se komunikace využije intenzivněji, pokud se budou do budoucna využívat obě
zmíněné plochy.
SP20 VLNAP a.s.
datum doručení přip.
18. 2. 2014
1) žádost o opravu některých chybných názvů průmyslových podniků (VLNAP, NČV)
2) p.p.č. 740/1 k.ú. Nejdek – vyjmout z návrhu biokoridoru – neopodstatněné zařazení
3) p.p.č. 2045/2 a 2048 – změnit na území pro lehkou výrobu; cesty: p.p.č. 2045/7 a 2045/10
jako přístupové cesty pro plochy lehké výroby
4) prodloužení Jateční ulice směrem k Údolní a její následné napojení na obchvat města
(odvedení nákladní dopravy VLNAPU z Karlovarské)
5) zrušení záměru na výstavbu cyklostezky v ul. Jateční a dále směrem k Údolní – nebo
výškové oddělení cyklostezky a komunikace
Vyhodnocení připomínky:

1) Připomínce se vyhovuje. V upraveném návrhu územního plánu bude opraveno.
2) Připomínce se vyhovuje. Po posouzení lze část zmiňovaného pozemku p.p.č. 740/1 k.ú.
Nejdek vyjmout z návrhu biocentra.
3) p.p.č. 2045/2 – připomínce se vyhovuje, ale u parcel p.č. 2048 se nevyhovuje –
parcela přiléhá k ústí Limnického potoka do Rolavy a k zahrádkářské osadě,
4) Připomínce se vyhovuje. Ulice Jateční bude propojena s obchvatem města – viz plocha
ZN44.
5) Možnost vedení cyklotrasy a její technické řešení bude posouzeno v následné
dokumentaci, podmínka výškově oddělit cyklostezku od komunikace v ul. Jateční, pokud
to prostorové poměry dovolí, byla doplněna do výroku pro plochu ZN30
SP21 Zámek Lužec s.r.o.
datum doručení přip.
6. 2. 2014
p.p.č. 505/1 k.ú. Lužec u Nejdku – zařadit zpět „pro rekreaci a sport“
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Vyhodnocení připomínky:

Ve stávajícím ÚPM Nejdek se jedná o lokalitu 048 Lužec, která je charakterizovaná jako
stabilizované obytné území. Objekty a plocha k objektům příslušející jsou již nyní zařazeny
do územního plánu jako zastavěné (budova při komunikaci jako bydlení individuální, dva
domy za potokem jako rekreace individuální a plocha za potokem jako občanská vybavenost
pro sport). Mezi plochou pro bydlení a plochou pro sport je vymezen biokoridor podél
Lužeckého potoka jako plocha sídelní zeleně. Plocha sídelní zeleně (bez vymezení
biokoridoru) bude rozšířena o tu část NSpz s vymezeným biokoridorem, kde je patrné spolu
využití s bývalým rekreačním areálem (pod jedním oplocením s herními prvky).
p.p.č. 236/1 k.ú. Lužec u Nejdku – zastavitelné území rekreační nebo smíšená obytná
zástavba venkovského typu
Vyhodnocení připomínky:

Věcně shodná připomínka s manžely Kruntovými; zastavitelnost parcely (resp. její části)
bude prověřena s vědomím, že by území bylo součástí spa hotelu Zámek Lužec.
SP22 Ing. R. Zamrzla
datum doručení přip.
1) p.p.č. 913/1 a 455/1 k.ú. Bernov – navržený ÚSES omezuje využití“
Vyhodnocení připomínky:

21. 2. 2014

Připomínce se nevyhovuje. Jedná se o přírodně hodnotné území, které bylo specialisty
vymezeno jako biokoridor. Z toho vyplývají omezení zejména pro výstavbu.
2) p.p.č. 814 a 896/2 k.ú. Bernov – vypadlo zastavitelné území (záměr „zázemí rodinné
farmy“)
Vyhodnocení připomínky:

V návrhu ÚP jsou předmětné parcely zařazeny do NSzpl, kde charakteristika plochy pro
nezastavěné smíšené území pro zemědělství (index „z“) zázemí pro rodinnou farmu
umožňuje.
3) st.p.č. 24, p.p.č. 189/4 a 180 k.ú. Bernov – vypadlo zastavitelné území
Vyhodnocení připomínky:

Vzhledem k již vynaloženým finančním prostředkům současného vlastníka – koupě parcely
pro výstavbu od města – se připomínce pro st. p. č. 24 a p.p.č. 189/4 (část) v k.ú. Bernov
vyhovuje. Připomínce vztažené k p.p.č. 180 v k.ú. Bernov se nevyhovuje. Jedná se o
obhospodařovaný lán o velikosti cca 3,7 ha vybíhající do volné přírody. Kvalita půdy je
v nejvyšší třídě ochrany.
4) st.p.č. 195, p.p.č. 221/1 a 224/1 (část) k.ú. Bernov - vypadlo zastavitelné území
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje částečně. Vzhledem k tomu, že výstavba pro trvalé bydlení není
v této části města podporovaná pro nevyhovující stav komunikací, budou uvedené pozemky
zařazeny pro rekreaci, tedy nikoli pro trvalé bydlení.
5) p.p.č. 255/4 k.ú. Bernov - vypadlo zastavitelné území
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Pozemek je mimo místní komunikace, je součástí
obhospodařovaného lánu a třída ochrany zemědělského půdního fondu je nejvyšší.
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6) p.p.č. 1092 k.ú. Bernov - vypadlo zastavitelné území
Vyhodnocení připomínky:

Pozemek v 1. tř. ochrany ZPF. NATURA. Návrh ÚSES. Nelze vyhovět.
7) p.p.č. 787 k.ú. Tisová u Nejdku - vypadlo zastavitelné území, prodej jinému vlastníkovi
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se částečně vyhovuje. Plocha při komunikaci bude zařazena do ploch pro
výstavbu individuální.
8) p.p.č. 584/2, 100 a 106 k.ú. Suchá u Nejdku - vypadlo zastavitelné území
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje. Předmětná lokalita je součástí centrální části sídla Stará Suchá,
při komunikaci. V platném Územním plánu města Nejdek je lokalita v území 032 Stará
Suchá, zařazena do zastavitelného stabilizovaného obytného území.
9) p.p.č. 55 k.ú. Suchá u Nejdku
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Důvodem jsou nevyhovující parametry místní komunikace.
Většina předmětného pozemku je v území 50 m od okraje lesa. Plocha není zastavitelná ani
v Územním plánu města Nejdku.
10) p.p.č. 1335/4 k.ú. Pozorka u Nejdku - vypadlo zastavitelné území
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se částečně vyhovuje. Jižní část, která není ve vzdálenosti 50 od okraje lesa,
bude zařazena pro zástavbu k bydlení, severní část přiléhající k lesu bude vymezena pro
soukromou zeleň.
11) p.p.č. 1342/3 a 1348/1 k.ú. Pozorka u Nejdku - vypadlo zastavitelné území
Vyhodnocení připomínky:

Vymezí se zastavitelné území na části parcely p.č. 1342/3 přiléhající k navržené místní
komunikaci (1 dům).
Připomínce k p.p.č. 1348/1 se nevyhovuje. Jižní část při silnici byla vymezena pro
kruhovou křižovatku, zbytek parcely nenavazuje na zastavěné území, ale pouze zastavitelné
ZP01. Zastavitelné území je dosti veliké a předpokladem je, že bude pro tuto část města
dostačující plochou pro výstavbu individuálního bydlení.
12) st.p.č. 53 k.ú. Bernov – zařadit pro trvalé bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Platný ÚPM Nejdku tuto lokalitu do zastavitelného území
nezahrnoval. Na základě podnětu v rámci doplňujících průzkumů a rozborů byla lokalita
prověřena a jen s ohledem k současnému využívání navrhnuta zastavitelnost pro
individuální rekreaci. To zcela odpovídá odlehlosti parcely v přírodním prostředí, v přímém
kontaktu s navrženým biokoridorem a s nezpevněnou přístupovou cestou.
13) st.p.č. 108 k.ú. Bernov – zařadit pro trvalé bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Platný ÚPM Nejdku tuto lokalitu do zastavitelného území
nezahrnoval. Jedním ze základních principů Územního plánu Nejdek, v souladu s principem
efektivní správy, je vymezování zastavitelných ploch v místech s návazností na současnou
zástavbu a pokud možno v co největším dosahu vyhovujících komunikací a technické
infrastruktury. Zbořeniště na st. p.č. těmto základním principům odporuje.
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14) st.p.č. 56, p.p.č. 406/1 a 374/1 k.ú. Bernov – zařadit pro trvalé bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Platný ÚPM Nejdku do zastavitelného území zahrnoval pouze
p.p.č. 374/1. Vlastník této parcely nepodal ani podnět, ani připomínku ohledně
zastavitelnosti. Připomínku podal vlastník přilehlé p.p.č. 406/1. Ani zbořeniště na p.p.č. 56,
ani p.p.č. 406/1 nenavazují na zastavěné ani zastavitelné území, navíc nemají v současné
době ani komunikační napojení. Jedná se o lokalitu, jež neodpovídá ani z hlediska
posuzování ochrany zemědělského půdního fondu ani z hlediska principu tvorby územního
plánu, resp. principu efektivní správy.
15) p.p.č. 20/1 a 20/9 k.ú. Suchá u Nejdku – zařadit pro trvalé bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje částečně. Pozemek p.č.20/1 - platný ÚPM Nejdku tuto lokalitu do
zastavitelného území nezařadil, ale zařadil jiné plochy, které se za dobu platnosti ÚPM
Nejdku (tj. od r. 2005) téměř nezastavily. Navrhovaná plocha na p.p.č. 20/1 je špatně
dopravně dostupná, z velké části zasahuje do území 50 m od okraje lesa. Plocha 20/9 bude
zařazena do zastavěného území.
16) p.p.č. 55 k.ú. Suchá u Nejdku – zařadit pro trvalé bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Důvodem jsou nevyhovující parametry místní komunikace.
Většina předmětného pozemku je v území 50 m od okraje lesa. Plocha není zastavitelná ani
v Územním plánu města Nejdku.
17) p.p.č. 1083/1, 1083/2 a 1094/2 k.ú. Suchá u Nejdku – zařadit pro trvalé bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Platný ÚPM Nejdku tuto lokalitu do zastavitelného území
nezařadil. Lokalita porušuje základní princip Územního plánu Nejdek, když navrhuje
založení nové lokality pro výstavbu bez přímé návaznosti na současnou zástavbu.
18) p.p.č. 306/1 a 334/1 k.ú. Lesík – zařadit pro trvalé bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se vyhovuje částečně. Pozemek p.č. 306/1 platný ÚPM Nejdku do
zastavitelného území nezahrnul. Sídlo Lesík se nemá rozvíjet intenzivně jako obytný satelit
Nejdku. Pozemek vybíhá směrem do volné přírody, je tedy z urbanistického hlediska
nevhodný pro zástavbu.
Část pozemku p.č. 334/1, která navazuje na zástavbu u silnice, bude zařazena do ploch pro
bydlení individuální.
19) p.p.č. 1269/3 a 1274/2 k.ú. Pozorka u Nejdku – zařadit pro trvalé bydlení
Vyhodnocení připomínky:

Připomínce se nevyhovuje. Platný ÚPM Nejdku tuto lokalitu do zastavitelného území
nezahrnoval. Územím prochází venkovní vedení velmi vysokého napětí. Územím prochází
řad vysokotlakého plynu. Většina lokality je zemědělsky obhospodařována. Území je jak dle
stávajícího ÚPM Nejdku, tak i dle návrhu ÚP Nejdek zatíženo veřejně prospěšnou stavbou
obchvatové silnice Nejdku. Dále je dle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje území
zatíženo veřejně prospěšnou stavbou nadmístního významu „V.31 Vodovod Nejdek – SV
Karlovy Vary“.
Zpracoval: Bc. J. Trtík ve spolupráci s určeným zastupitelem pro spolupráci Ing. Lubomírem
Vítkem, starostou města.
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6.b) K veřejnému projednání
6.b.1) Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za krajský úřad
žádosti
stanoviska
stan.
vyřídil
23. 4. 2018
989/RR/18
29. 5. 2018
Ing. Pavla Gonová
„…Části řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, … nekolidují s
územně plánovací dokumentací sousedních obcí…“
…Části řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, … nejsou v rozporu
s PÚR ČR...
…Části řešení návrhu ÚP, které byly od společného jednání změněny, … nejsou v rozporu
se ZÚR KK...
Krajský úřad… zaznamenal nesoulad návrhu ÚP se ZÚR KK v části v návrhu ÚP vymezeného
regionálního biocentra RBC 10115 Lužec. ZÚR KK regionální biocentrum 10115 Lužec
nevymezuje… Požadujeme návrh ÚP v této části upravit tak, aby respektoval vymezený
regionální územní systém ekologické stability ze ZÚR KK.
Vzhledem k tomu, že řízení o návrhu ÚP nebylo přede dnem 29. 1. 2018 zahájeno, je potřeba
dokumentaci návrhu ÚP upravit podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 13/2018 Sb. (týká se např. obsahu a struktury územního
plánu).
Pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude
účinnosti před vydáním ÚP, bude potřeba ÚP uvést do souladu s ní.
Vyhodnocení stanoviska:
1. Navržené RBC 10115 Lužec bude upraveno na lokální s tím, že si zachová parametry
regionálního biocentra.
2. Dokumentace bude upravena v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 13/2018 Sb.
3. Dokumentace bude upravena tak, aby byla v souladu se ZÚR KK ve znění Aktualizace
č.1.
6.b.2) Stanoviska dotčených orgánů
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
HSKV-1364-2/201810. 5. 2018
PCNP
„souhlasné stanovisko“

za dotčený orgán
vyřídil
por. Bc. Veronika
Pomahačová

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
datum převzetí
číslo jednací stanoviska datum doručení
oznámení
stan.
23. 4. 2018
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

137

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
23. 4. 2018
------bez odpovědi
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, pam. péče, lázeňství a CR
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
bez odpovědi
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
23. 4. 2018
2448/ZZ/18
29. 5. 2018
Čeganová
15. 10. 2019
KK/4711/ZZ/19
13. 11. 2019
Čeganová
STANOVISKO Z 29. 5. 2019
Ochrana přírody a krajiny (Chochel DiS)
„Bez připomínek.“
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Minaříková)
„…Na základě posouzení obsahu nově zapracovaných úprav územního plánu požaduje
příslušný úřad vyhodnocení vlivů Územního plánu Nejdek na životní prostředí.“
Vyhodnocení stanoviska:
Z odůvodnění stanoviska vyplynulo, že konkrétně důvodem požadavku zpracování SEA jsou
dvě konkrétní návrhové plochy. Z toho důvodu navrhujeme jejich úpravu tak, aby dotčený
orgán mohl vydat nové stanovisko, ve kterém posouzení vlivu ÚP Nejdek na životní prostředí
nebude požadováno.
První plochou byla plocha převzatá z Územní studie Lužec ZU01. V upraveném návrhu ÚP
bude plocha významně zmenšená a v textové části bude doplněno omezení kapacity pro max.
100 lůžek. Podmínka, že plocha bude řešena dle ÚS Lužec, se z textu vyjme.
Druhou problematickou plochou je plocha ZP12 na Pozorce. Opět došlo k významné redukci
navrhovaného záboru ZPF s tím, že k návrhové ploše pro občanské vybavení bude přiléhat
plocha smíšená nezastavěného území – specifická, kde bude možné vytvořit lesopark a
přístupové komunikace k sociálnímu zařízení, vč. parkování v zeleni.
V příloze zasíláme výše uvedené návrhy úprav jak v textové, tak grafické části pro obě
předmětné plochy.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová)
„Bez připomínek“
Ochrana les. půd. fondu a stát správa les. hospodářství (Ing. Poláková)
„…souhlasíme s dotčením… 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
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. et Ing. Benešová)
Lokalita ZN39 – Nad Tratí I – krajský úřad souhlasí.
Lokalita ZN42 – Komenského II – krajský úřad nesouhlasí. Lokalita je vymezena v rozporu
se zásadami plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení stanoviska:
Lokalita bude z dalšího projednávání vyjmuta.
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Lokality ZN 45 – Nad Tratí II – krajský úřad nesouhlasí. Lokalita je vymezena v rozporu se
zásadami plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení stanoviska:
Lokalita bude z dalšího projednávání vyjmuta.
Lokalita ZB15 - Mokřina
– krajský úřad souhlasí s p.p.č. 216/1, 230/1, 230/3 a 224/1 v k.ú. Bernov.
– krajský úřad nesouhlasí s p.p.č. 221/1 v k.ú. Bernov. Lokalita je v této části navržena v
rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení stanoviska:
Pozemek p.č. 221/1 k.ú. Bernov navazuje na zástavbu (pozemky a budovy organizace Pionýr
z.s.), půda je v V. tř. ochr. ZPF; v původním stanovisku nebyly uvedeny konkrétní důvody pro
nesouhlas s touto lokalitou.
Na základě pracovního jednání návrh ÚP upraví hranici zastavěného území od východu dle
skutečnosti (dojde k rozšíření). Návrhová lokalita bude navazovat na zastavěné území a bude
určena pro trvalé bydlení pro 1 RD na zastavitelném pozemku o velikosti cca 1.500 m2 v přímé
návaznosti na přístupovou komunikaci.
Lokalita ZB16 – Nad Bernovem I - krajský úřad souhlasí. K této lokalitě vydal Magistrát
města Karlovy Vary pod č.j. 3234/OŽP/14 ze dne 06.08.2014 souhlas dle § 9 zákona o
ochraně ZPF. Krajský úřad upozorňuje na nesrovnalost mezi tabulkovou částí a údaji katastru
nemovitostí. Dle tabulkové části zde dochází k záboru zemědělské půdy III. třídy ochrany. Dle
údajů katastru nemovitostí dochází k záboru I. a IV. třídy ochrany. Krajský úřad doporučuje dát
tabulkovou část návrhu ÚP Nejdek do souladu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí.
Vyhodnocení stanoviska:
Tabulková část bude upravena dle údajů v katastru nemovitostí.
Lokalita ZB17 – Nad Bernovem II - krajský úřad souhlasí. K předmětné lokalitě byl vydán
Magistrátem města Karlovy Vary, odborem životního prostředí souhlas dle § 9 zákona o
ochraně ZPF pod č.j. 6243/OŽP/06 ze dne 13.10.2006.
Lokality ZF09 – výrobní plocha u silnice před Pozorkou - krajský úřad nesouhlasí.
Lokalita je navržena na meliorované zemědělské půdě.
Vyhodnocení stanoviska:
Vyjma poznámky, že lokalita je meliorovaná, nebyly uvedeny konkrétní důvody pro nesouhlas
s touto lokalitou. Plocha je důležitá pro další rozvoj města, a to vytvářením ploch pro výrobu a
služby, které nelze nabídnout ve stávajících plochách. Pozemek je podmáčen, což jednak
ukazuje na nutnost vybudování meliorace v době, kdy byla snaha jej zemědělsky využívat pro
rostlinnou výrobu, jednak to ukazuje na současný nefunkční stav kdysi provedené meliorace.
Jedná se o jedinou návrhovou plochu tohoto funkčního vymezení. Plocha byla umístěna
výhodně tak, aby výrobní plocha nenarušovala svojí existencí (např. hluk, prach, doprava)
život ve městě. Město Nejdek je tradičně průmyslové a nejsou nám známy žádné důvody pro
změnu charakteru města. Navržená plocha tedy potvrzuje charakter města a zároveň reaguje
na potřebu vymísťování provozů mimo zalidněnou část sídla, a to výhodně na krajské silnici
tak, že nákladní doprava nebude muset projíždět sídly, protože se předpokládá hlavní
dopravní proud ve směru Karlovy Vary.
Lokalita není variantní, bylo posuzováno několik možností a tato jediná zůstala po zvážení
všech možných kritérií. Velmi zásadním důvodem pro vymezení návrhové plochy ZF09 je
neexistence nabídky takovéto lokality pro stávající nejdecké firmy, které mají potřebu dalšího
rozšiřování svých provozů. Důsledkem déle trvající potřeby takovýchto lokalit je přemisťování
výroby z Nejdku do jiných měst, kde nabídka ploch je (viz např. Swiss Form, nebo ZPA
Industry). Velikost plochy byla zvolena z důvodu větší variability nabídky města pro zájemce
z řad investorů, ať už nejdeckých nebo externích. Nabídka malých ploch pro výrobu
automaticky vylučuje perspektivní výrobce, potažmo zaměstnavatele obyvatel města, kteří
v převážné většině mají zkušenosti právě s prací v oblasti průmyslu.
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Lokalita ZL02 – u silnice II - krajský úřad souhlasí
Lokalita ZL03 – u vodní nádrže západ – krajský úřad nesouhlasí.
Vyhodnocení stanoviska:
Lokalita bude z dalšího projednávání vyjmuta na základě opakovaného nesouhlasu dotčeného
orgánu, který upozorňuje, že lokalita je navržena v rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF
ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochraně ZPF.
Lokalita ZL04 – severně od vodní nádrže - krajský úřad nesouhlasí.
Vyhodnocení stanoviska:
Lokalita bude z dalšího projednávání vyjmuta na základě opakovaného nesouhlasu dotčeného
orgánu, který upozorňuje, že lokalita je navržena v rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF
ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochraně ZPF. Navíc je lokalita navržena volně
v krajině bez návaznosti na zastavěné území.
Lokalita ZU01 Lužec - krajský úřad souhlasí
Lokalita ZP09 – Pozorka sever u lesa I - krajský úřad nesouhlasí
Vyhodnocení stanoviska:
Plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky vlastníka pozemku a je
převzata z územního plánu z r. 2004. Navazuje na zastavěné území a stávající místní
komunikaci. Část plochy ZP09 (cca 30 m od hranice lesa) je zařazena do ploch zeleně
soukromé a vyhražené ZS. Tato plocha se ze ZPF nebude vyjímat.
Zastavitelná plocha ZP09 je součástí rozsáhlejší urbanizace severozápadní části sídla
Pozorka. Lokalita je atraktivní z celé řady důvodů. Kromě skutečnosti, že se jedná o jižní svah,
je velmi dobře dopravně přístupná a zároveň velmi jednoduše dostupná pro relaxaci
v navazujících lesích. V pěší dostupnosti je stávající a stále se budující sportovní areál
Limnická. Navržená plocha venkovského bydlení vhodně doplňuje urbanistickou strukturu této
části sídla. Vlastní zastavitelná plocha je výrazně ponížená o navrženou plochu ZS, která není
určena pro zástavbu, ale dovolí využití k zahradám. Na rozvoji celé lokality se podílí i město
Nejdek, které zde též nabízí své pozemky pro výstavbu rodinného bydlení. V průběhu
zpracování ÚP zde byl vydán v souladu s platným ÚPM územní souhlas na 1 RD.
Lokalita ZP10 – Pozorka sever u lesa II - krajský úřad souhlasí.
Vyhodnocení stanoviska:
Poznámka: lokalita byla mezitím zastavěna, nadále tedy bude vedena jako zastavěné území.
Lokalita ZP12 – Domov se zvláštním režimem - Krajský úřad se k vymezení této lokality
nemůže vyjádřit
Vyhodnocení stanoviska:
Lokalita ZP12 bude v upraveném návrhu ÚP ponechána. Vlastní zastavitelná plocha OV bude
zmenšena z 3,11 ha na 1,95 ha. Ovšem zbytek návrhové plochy bude nově navržen do plochy
specifické krajinné smíšené plochy NS1. V ploše bude možné realizovat lesopark a přístupové
komunikace k zařízení, specifické plochy pro parkování v zeleni.
Lokalita ZT04 – Tisová jih II - krajský úřad nesouhlasí. Lokalita není navržena v souladu se
zásadami plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. písm. d) zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení stanoviska:
Ve výkrese ZPF chybí označení návrhové plochy. Bude doplněno.
Lokalita ZT04 navazuje na zastavěné území z jihu, přimyká se ke krajské silnici a nevybíhá do
zemědělských ploch. Ze severu navazuje na zastavitelné území, přes silnici je území již
zastavěno. Jedná se o urbanizovanou část území, kde zástavba rodinnými domy podél
komunikace je logická. Plocha je do územního plánu zařazena na základě připomínky
vlastníka pozemku p.č. 787 v k.ú. Tisová; je převzata z územního plánu z r. 2004. Stávající
ÚPM Nejdku v tomto území navrhuje zástavbu v daleko větší míře a území dokonce klasifikuje
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jako rozvojové. Z pozemku je do zastavitelných ploch zařazena jen část pro 1 RD.
Pozemek je zařazen do III. tř. ochrany ZPF.
Lokalita ZV03 – Vysoká Štola - krajský úřad nesouhlasí. Lokalita není navržena v souladu
se zásadami plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. písm. c) zákona o ochraně
ZPF.
Vyhodnocení stanoviska:
Jedná se o značnou plochu v kompaktním celku, což zcela nezapadá do urbanistické struktury
Vysoké Štoly. Lokalita bude z dalšího projednávání vyjmuta.
Lokalita Z02 – přeložka silnice III/21047 a II/220 v úseku Nejdek U Žáby - Pozorka krajský úřad i nadále s vymezením lokality nesouhlasí. Nebyly doloženy konkrétní údaje o
záborech původních a nově navrhovaných.
Vyhodnocení stanoviska:
Přeložka silnice v úseku Nejdek U Žáby – Pozorka byla mírně upravena v trase oproti
platnému ÚPM. Ve srovnávacích tabulkách byly dotčenému orgánu doloženy údaje o
navržených záborech dle ÚPM a dle nového návrhu ÚP. Celkově se zábor půdy oproti verzi
z ÚPM zmenší. Úpravou trasy se sledovaly lepší parametry pro budoucí výstavbu a využívání
silnice.
Lokalita Z03 – přeložka silnice II/220 jižní obchvat Pozorky - krajský úřad i nadále s
vymezením lokality nesouhlasí. Nebyly doloženy konkrétní údaje o záborech původních a
nově navrhovaných.
Vyhodnocení stanoviska:
Přeložka Z03 je zcela novým záborem, který v ÚPM navržen nebyl. Tento nový zábor navrhuje
řešit částečný obchvat, tj. šetří intravilán města Nejdku, ale nikoli sídla Pozorka. Zábor je
navržen v místech, kde již převážně nedochází k faktickému zemědělskému využívání půdy.
Lokalita ZT02 – Tisová jih - krajský úřad souhlasí a požaduje výše uvedené odůvodnění
(pozemek byl prodán současným majitelům za cenu pozemků určených pro bydlení dle
platného ÚPM) doplnit do návrhu ÚP Nejdek do vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF.
Lokalita ZB14 – Vysoká Jedle - krajský úřad i nadále nesouhlasí. V dokumentaci návrhu ÚP
Nejdek nebylo doplněno takové odůvodnění, které by prokazovalo nezbytnost vymezení
lokality ve smyslu § 4 a § 5 zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení stanoviska:
V zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu se v § 4 odst. 2 uvádí, kdy má být zábor
ZPF tolerován, a to při neexistenci podobných ploch. Ve stávajícím odůvodnění plochy se
uvádí: „…vybudování dalšího typu ubytování pro letní aktivity, a to v chatkách; vzhledem ke
sklonitému terénu se bude jednat o volné rozmístění chatek po stráni se svolávací (veřejnou)
plochou uprostřed“. K tomu doplňujeme, že podobná plocha na území Nejdku není ani
v provozu ani není navrhována; nedostatek tábořišť pro pořádání letních dětských táborů
v chatkách je zjevný v celém Karlovarském kraji (na rozdíl od mnohých jiných krajů, příkladně
kraje Plzeňského).
Lokalita je již desetiletí využívána jako tzv. Lyžařská chata. Po mnoho let tedy již slouží účelu,
který je návrhem ÚP preferován. Řada generací, především sportovců z dětských sportovních
oddílů, jezdí do této lokality na soustředění či na letní prázdniny. Vzhledem k poloze Nejdku,
jeho blízkosti k přírodním sportovním plochám a tradici sportovních oddílů v našem městě, je
akutní potřeba takovéhoto areálu, který splní i rostoucí nároky na ubytování, hygienu a stravu,
zcela markantní.
Dle současného výkladu stavebního zákona se zastavitelné plochy navrhují převážně na celé
pozemky. Volně rozptýlené chatky budou vybudovány v zatím blíže nekonkretizované části
pozemku, protože ještě není zpracovaná projektová dokumentace pro územní a stavební
řízení. Konkrétní vynětí a jeho rozsah se bude řešit v následných řízeních, kdy bude muset být
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předložen „zastavovací plán“. Dá se předpokládat, že většina plochy pozemku zůstane v rámci
realizace v ZPF, nicméně obhospodařování plochy mechanizací už pravděpodobně možné
nebude. V případě, že dotčený orgán i přes výše uvedené zdůvodnění nevydá souhlas pro
celou zastavitelnou plochu ZB14, pokusí se zpracovatel zmenšit plochu tak, že ubere severní
a případně západní část, aby záměr byl v ploše i nadále realizovatelný. Pořizovatel se však
domnívá, že zbytková plocha bude pro zemědělské využívání nevhodná pro svůj tvar, polohu
a velikost ve svažitém terénu s orientací k severu. Pro tuto zbytkovou plochu lze navrhnout
plochu zeleně, bude-li to účelné.
Lokalita ZP08 - krajský úřad souhlasí a požaduje odůvodnění (pro uvedenou lokalitu byla
vyhotovena územní studie (zpracovatel Ing. arch. Koucký, rok 2006) dle platné územně
plánovací dokumentace) zařadit do vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF.
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová)
Bez připomínek
STANOVISKO Z 13. 11. 2019
Posuzování vlivů na životní prostředí (Bc. Soukupová)
„Změna našeho stanoviska „NEJDEK – veřejné projednání posouzeného a upraveného
návrhu územního plánu - stanovisko“ zn. 2448/ZZ/18 ze dne 29. 5. 2018 v části Posuzování
vlivů na životní prostředí… Na základě posouzení obsahu nově zapracovaných úprav
územního plánu nepožaduje příslušný úřad vyhodnocení vlivů Územního plánu Nejdek na
životní prostředí.“
Ochrana ZPF (Ing. et Ing. Benešová)
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“) obdržel od Městského úřadu Nejdek, odboru investic a správy majetku, žádost o nové
stanovisko k návrhu Územního plánu Nejdek (dále jen „ÚP Nejdek“) na základě vyhodnocení
veřejného projednání.
K jednotlivým lokalitám záboru ZPF:
Lokalita ZN42 - … žádné připomínky
Lokalita ZB 15 - … souhlasí
Lokalita ZB 16 - … je doplněno, že tabulková část návrhu ÚP Nejdek bude opravena dle
údajů katastru nemovitostí.
Lokalita ZF 09 - … souhlasí
Lokalita ZL 03 – … nesouhlasí. Lokalita je navržena v rozporu se zásadami plošné ochrany
ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochraně ZPF.
Lokalita ZL 04 – … nesouhlasí. Lokalita je navržena v rozporu se zásadami plošné ochrany
ZPF ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochraně ZPF. Lokalita je navržena volně
v krajině bez návaznosti na zastavěné území.
Lokalita ZP09 - … souhlasí
Lokalita ZP12 - … souhlasí
Lokalita ZV03 - … Krajský úřad nemá k vypuštění lokality z návrhu ÚP Nejdek žádné
připomínky.
Lokalita Z02 - … souhlasí
Lokalita Z03 - … souhlasí
Lokalita ZB14 - … souhlasí
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Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

Magistrát města Karlovy Vary, ÚÚPaSÚ, úsek vodního hospodářství
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
23. 4. 2018
------bez odpovědi
Magistrát města Karlovy Vary, odd. památkové péče
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
----bez odpovědi
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
2108/OŽP/18
28. 5. 2018

za dotčený orgán
vyřídil
---

za dotčený orgán
vyřídil
Ing. Doubravová

Ochrana přírody a krajiny (Modrová)
„Bez připomínek“
Státní správa lesů (Bc. Slabá)
„Bez připomínek“
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánování
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
23. 4. 2018
------bez odpovědi
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

Ministerstvo obrany
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
stanoviska
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
stan.
---

za dotčený orgán
vyřídil
---

Ministerstvo průmyslu a obchodu
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
stanoviska
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
stan.
---

za dotčený orgán
vyřídil
---
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Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV.
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
za dotčený orgán
oznámení
stanoviska
stan.
vyřídil
23. 4. 2018
------bez odpovědi
Ministerstvo životního prostředí, Praha
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
----bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

Státní pozemkový úřad, Pobočka Karlovy Vary
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
----bez odpovědi
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, RC Plzeň
datum převzetí
číslo jednací
datum doručení
oznámení
stanoviska
stan.
23. 4. 2018
bez odpovědi
6.b.3) Připomínky sousedních obcí
Obec Božičany
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

za dotčený orgán
vyřídil
---

za dotčený orgán
vyřídil

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

Obec Černava
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

Obec Děpoltovice
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil
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---

---

---

Město Hroznětín
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

Obec Jindřichovice
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

za město vyřídil
---

za obec vyřídil
---

Obec Merklín
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

Obec Nové Hamry
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

Obec Pernink
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

---

---

za obec vyřídil
---

Obec Smolné Pece
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

Obec Šindelová
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil

Obec Vysoká Pec
datum převzetí
číslo jednací
oznámení
připomínky
23. 4. 2018
--bez odpovědi

datum doručení
přip.
---

za obec vyřídil
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---

---

---

6.b.4) Připomínky dalších subjektů

VP1 J. Bareš

datum doručení přip.
14. 5. 2018

„Nejméně od r. 2000 žádám o řešení příjezdové cesty k mojí st.p.č. 341/2, kdy MÚ potvrdil, že
příjezdová cesta je v ÚP řešena na p.p.č. 1071/1. Když jsem žádal o vyřešení této situace, vždy
mi bylo řečeno až Lesy ČR převedou tuto parcelu na Město Nejdek. Pak při změně ÚP v r. 2012
mi bylo řečeno, že tato změna v ÚP není. Řešil jsem s p. Jílkem 27. 10. 2012 a ničeho jsem
nedosáhl.
Znova tedy žádám na základě Občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. § 1029 odst. 1 a 2 řeší
tuto situaci a řešení v rámci změny ÚP.“
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se nevyhovuje.
Územní plán neřeší příjezdové cesty k jednotlivým nemovitostem, to je nad míru podrobnosti
územního plánu.
Jak správně podatel připomínky uvádí, lze zajištění přístupu k jeho nemovitosti řešit např.
přes tzv. „nezbytnou cestu“, jak je to definováno a řešeno v § 1029 občanského zákoníku. Pro
vyřešení této záležitosti tedy ani není nutná územně plánovací dokumentace.
VP2 J. Janků

datum doručení přip.
31. 5. 2018

Zařadit do územního plánu parkoviště na okraji města pro firmu Witte tak, aby bylo možné
odtud zajistit hromadnou dopravu do města.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka je v současné době vyřešena na základě aktivní spolupráce firmy s městem a
dalšími subjekty. Parkoviště firmy Witte je za nádražím města Nejdku na bývalé
manipulační ploše ČD.
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6.c) K opakovanému veřejnému projednání
6.c.1) Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
datum převzetí žádosti

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za krajský úřad vyřídil

9. 7. 2020

KK/1333/RR/20

24. 8. 2020

Ing. Pavla Kodadová

„…Do kap. 2.a.1 textové části odůvodnění návrhu ÚP požadujeme doplnit úplný název
politiky územního rozvoje, tj. Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací
č. 1, 2 a 3…
…Do textové části odůvodnění návrhu ÚP do kap. 2.a.2 požadujeme doplnit:
- regionální biokoridor RK20007 a opravit označení regionálního biocentra RC10002 (v
návrhu ÚP označen jako RC1002),
- posouzení, jak návrh ÚP respektoval zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území Karlovarského
kraje stanovené v kap. E. ZÚR KK,
- vyhodnocení, jak byl respektován požadavek vytvářet územní podmínky, včetně vymezování
ploch pro zajištění povodňové ochrany na území města Nejdek vyplývající ze ZÚR KK.
Požadujeme návrh ÚP v této části upravit tak, aby respektoval vymezený regionální ÚSES ze
ZÚR KK…
…Návrh ÚP vymezuje územní rezervu R02 Vasrštat pro bydlení v rodinných domech –
příměstské a městské (BI). Jako podmínku pro prověření budoucího využití plochy této územní
rezervy stanovuje návrh ÚP vydání územního souhlasu… požadujeme přeformulovat
podmínku pro prověření budoucího využití územní rezervy R02 Vasrštat.
… Požadujeme upravit kap. 5.b, podkap. 5.b.1, bod. 2 textové části odůvodnění návrhu ÚP
dle aktuální úpravy návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání. Úprava návrhu ÚP pro
opakované veřejné projednání převádí dříve vymezenou územní rezervu R01 Nejdek – Bernov
do zastavitelné plochy ZN47 a nově vymezuje územní rezervu R02 Vasrštat…
Vyhodnocení stanoviska:
Vyhovuje se v plném rozsahu.
- úplný název politiky územního rozvoje bude v odůvodnění doplněn
- bude doplněn regionální biokoridor RK20007
- bude opraven název regionálního biocentra (původně RC 1002) na RC10002
- bude doplněno posouzení, jak návrh ÚP respektoval zásady a úkoly pro upřesnění
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území Karlovarského kraje stanovené v kap. E. ZÚR KK
- bude doplněno vyhodnocení, jak byl respektován požadavek vytvářet územní podmínky,
včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany na území města Nejdek
vyplývající ze ZÚR KK
- bude upraven název vymezeného biocentra z RBC 10115 na LBC 10115
- podmínka pro budoucí využití plochy R02 bude přeformulována takto: „bude prověřena
potřeba vymezení zastavitelné plochy“.
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6.c.2) Stanoviska dotčených orgánů

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

HSKV-1364-2/2018-PCNP

10. 5. 2018

por.

Bc.

Veronika

Pomahačová

„souhlasné stanovisko“
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
datum převzetí

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

---

---

---

oznámení
9. 7. 2020

bez odpovědi
Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

KK/1766/DS/20

24. 8. 2020

Bc. Roubíček

„K zaslanému návrhu Územního plánu Nejdek nemá odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Karlovarského kraje… připomínky.“
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, pam. péče, lázeňství a CR
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

bez odpovědi
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

KK/3368/ZZ/20

21. 8. 2020

Čeganová

KK/4862/ZZ/20

16. 10. 2020

Ing. et Ing. Benešová

STANOVISKO Z 21. 8. 2020
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS)
„Bez připomínek.“
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Posuzování vlivů na životní prostředí (Mgr. Benešová)
„…K návrhu opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Nejdek nemáme
připomínky.“
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová)
„Bez připomínek“
Ochrana les. půd. fondu a stát správa les. hospodářství (Ing. Poláková)
„Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č. j. 2448/ZZ/18 ze dne 29.05.2018.“
(pozn. pořizovatele: tj. souhlas)
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. et Ing. Benešová)
„Lokalita ZN46 – plocha bydlení v rodinných domech městské a příměstské, rozptýlená
zástavba (BI1) Nejdek – Dukelská – krajský úřad souhlasí.
Lokalita ZN47 – plocha bydlení v rodinných domech městské a příměstské, Nejdek –
Komenského – Zahradní – krajský úřad nesouhlasí. V návrhu ÚP Nejdek není uvedeno
odůvodnění vymezení lokality ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení stanoviska:
Pro vymezení plochy bylo uvedeno toto zdůvodnění (textová část odůvodnění):

plocha je do územního plánu zařazena na základě pokynů na úpravu ÚP, pozemky jsou
v majetku města
- jde o enklávu prakticky zcela obklopenou zástavbou, která byla do ÚP k veřejnému
projednání zařazena jako územní rezerva
- protože sousední plocha ZN 41 je již z části zastavěna, je plocha zařazena také do návrhu
- plocha je převzata z územního plánu z r. 2004 (podmínka odnětí ZPF přednostně

na zastavitelné ploše)

- dotčena zemědělská půda TO 5, (podmínka přednostního odnětí méně kvalitní půdy)

K tomu doplňujeme: tempo výstavby se v posledních letech v Nejdku zrychlilo. Městu se tak
snížil počet zastavitelných ploch v jeho vlastnictví, které by mohlo nabídnout zájemcům
o výstavbu. Současnou politikou města je podpořit výstavbu rodinného bydlení, vzhledem
k mírně negativnímu vývoji počtu trvale bydlících obyvatel. Převedení plochy z rezervy
do zastavitelné plochy je tedy důsledkem zvýšeného zájmu o výstavbu. V odůvodnění
zmíněná výstavba v ploše ZN41 podnítila město k aktivní politice výstavby. Pro plochu si
město nechalo zpracovat tzv. zastavovací studii a z té vyšlo, že náklady na veřejnou
infrastrukturu jsou pro takto malé území neúměrně vysoké. Potřebou města tedy je rozšířit
plán výstavby i do ZN47, aby se náklady na vybudování veřejné infrastruktury městem
rozpočítaly pro více rodinných domů. Nad to, pokud by území ZN47 zůstalo jen rezervou,
velmi patrně by to mělo vliv na kapacity budované veřejné infrastruktury pro ZN41.
Vzhledem k tomu, že město má být dle zákona o obcích dobrým hospodářem, je nanejvýš
vhodné spojit investice do obou zastavitelných ploch v rámci jedné investiční akce.
Dovolujeme si ještě napravit drobnou chybu v odůvodnění – pozemek na ZN47 není ve
vlastnictví města, ale státu, město by tedy ani nemohlo, dokud se nejedná o jeho majetek,
připravovat realizaci investice do veřejné infrastruktury. Souhlasem dotčeného orgánu se
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zastavitelným územím tak, jak je dosud vedeno v Územním plánu města Nejdek, bude moci
město požádat o bezúplatné převedení do svého vlastnictví a pak teprve bude možné
připravit investiční akci na vybudování technické infrastruktury pro plochy ZN41 a ZN47.
Lokalita ZB18 Bernov západ – plocha bydlení v rodinných domech městské a příměstské
BI – krajský úřad souhlasí.
Lokalita ZU02 – plocha bydlení v rodinných domech městské a příměstské – rozptýlená
zástavba (BI1) – krajský úřad souhlasí
Lokalita ZP13 – plocha staveb pro rodinnou rekreaci (RI) - krajský úřad souhlasí.
Lokalita ZS09 – plocha smíšená obytná venkovská (SV) Stará Suchá, střed, farma - krajský
úřad souhlasí.
Lokalita ZS10 – plocha bydlení v rodinných domech venkovské (BV) Stará Suchá,
jihozápad - krajský úřad souhlasí.
Lokalita ZS11 – plocha bydlení v rodinných domech venkovské (BV) Stará Suchá sever –
krajský úřad nesouhlasí. V návrhu ÚP Nejdek není uvedeno odůvodnění nezbytnosti vymezení
lokality dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení stanoviska:
Plocha bude z dalšího projednávání vyjmuta pro nedostatečné odůvodnění potřeby vymezení
v sídle Suchá, kde je již dostatek zastavitelných ploch.
Lokalita ZT06 – plocha bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), Tisová
jih III - krajský úřad souhlasí.
Lokalita ZT07 – plocha bydlení v rodinných domech městské a příměstské BI - krajský úřad
souhlasí
Lokalita ZT08 – plocha bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), Tisová střed
II - krajský úřad souhlasí.
Lokalita ZT09 – plocha bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI), Tisová
severozápad II - krajský úřad souhlasí.

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová)
„Bez připomínek.“
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STANOVISKO Z 16. 10. 2020
Lokalita ZN47 – plocha bydlení v rodinných domech městské a příměstské, Nejdek –
Komenského – Zahradní - Krajský úřad na základě výše uvedeného odůvodnění s
navrhovaným vymezením lokality ZN47 souhlasí.
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Magistrát města Karlovy Vary, ÚÚPaSÚ, úsek vodního hospodářství
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Magistrát města Karlovy Vary, odd. památkové péče
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánování
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Ministerstvo obrany
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

MPO 434467/2020

28. 7. 2020

Mgr. Havránek

„K návrhu… územního plánu nemáme připomínky.“
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV.
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Ministerstvo životního prostředí, Praha
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Státní pozemkový úřad, Pobočka Karlovy Vary
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

za dotčený orgán vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, RC Plzeň
datum převzetí oznámení

číslo jednací stanoviska

datum doručení stan.

9. 7. 2020

bez odpovědi
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za dotčený orgán vyřídil

6.c.3) Připomínky sousedních obcí

Obec Božičany
datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za město vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Obec Černava

bez odpovědi
Obec Děpoltovice

bez odpovědi
Město Hroznětín

bez odpovědi
Obec Jindřichovice

bez odpovědi
Obec Merklín

bez odpovědi
Obec Nové Hamry

bez odpovědi
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Obec Pernink
datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

Per-0845/2020/ /St

20. 8. 2020

Jitka Tůmová

„Obec Pernink nemá k návrhu ÚP Nejdek žádné připomínky ani námitky.“
Obec Smolné Pece
datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

datum převzetí oznámení

číslo jednací připomínky

datum doručení přip.

za obec vyřídil

9. 7. 2020

---

---

---

bez odpovědi
Obec Šindelová

bez odpovědi
Obec Vysoká Pec

bez odpovědi
6.c.4) Připomínky dalších subjektů

V zákonném termínu nebyla podána žádná další připomínka.
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7.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

7.a) K veřejnému projednání

VN1 M. Benda, R. Bendová
datum doručení přip.
28. 5. 2018

p.p.č. 1248/18 k.ú. Pozorka u Nejdku
„V současném ÚP je přes tuto parcelu plánováno vedení obchvatu Nejdku…
Požadujeme zahrnutí parcely do návrhu nového ÚP jako parcelu, na které bude možné stavět.
Ve vztahu k návrhu kudy by měl být veden obchvat přehodnotit, zda není možné terno obchvat
vést jinudy. Popřípadě co nejšetrněji, aby nebyla parcela tímto dílem znehodnocena.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Trasa obchvatu Pozorky a Nejdku Z03 zhruba kopíruje trasu uvedenou v platném Územním
plánu města Nejdek. Pořizovatel hodnotil potřebu zachování plochy pro obchvat i v novém
územním plánu, přičemž dospěl k závěru, že jde o stavbu pro veřejnou potřebu, kterou nelze
dobře vést jinudy při zohlednění majetkových a ekonomických aspektů. Tím se zachovává
kontinuita předpokládaného rozvoje města a jeho obsloužení, jakož ani nedochází
k nadměrnému zásahu do práv dotčených vlastníků, významně nad rámec regulace
stávajícím územním plánem.
VN2 V. Doleželová
datum doručení přip.
28. 5. 2018

p.p.č. 1229/2, 1228/1 k.ú. Pozorka u Nejdku
„Výstavba dopravní komunikace Most Pozorka – Fojtov nevhodnou trasou; Navrhuje se zrušit
výstavbu, bude dostačující komunikace Most Pozorka – benzínová pumpa nebo vést komunikaci
od mostu po staré polní cestě a výjezd na hlavní silnici z plochy ZP03a.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Trasa obchvatu Pozorky a Nejdku Z03 zhruba kopíruje trasu uvedenou v platném Územním
plánu města Nejdek. Pořizovatel hodnotil potřebu zachování plochy pro obchvat i v novém
územním plánu, přičemž dospěl k závěru, že jde o stavbu pro veřejnou potřebu, kterou nelze
dobře vést jinudy při zohlednění majetkových a ekonomických aspektů. Tím se zachovává
kontinuita předpokládaného rozvoje města a jeho obsloužení, jakož ani nedochází
k nadměrnému zásahu do práv dotčených vlastníků, významně nad rámec regulace
stávajícím územním plánem. Konkrétní stavebně-technické provedení případné stavby
obchvatu bude řešeno v rámci územního a stavebního řízení, do kterých se může dotčený
vlastník přihlásit jako účastník a uplatnit zde své námitky. Samotné vymezení plochy Z03
v územním plánu nepředjímá konkrétní polohu a parametry stavby ani to, zda vůbec bude
realizována.
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VN3 GasNet, s.r.o.
datum převzetí oznámení

číslo jednací nám.

datum doručení nám.

vyřídil

23. 4. 2018

5001726853

22. 5. 2018

Ing. Eduard Chlum

„K návrhu územního plánu nemáme žádné námitky.“
VN4 P a J. Janků
datum doručení přip.
28. 5. 2018

p.p.č. 1522/2, 1522/3, 1524/1, 1524/2, 1524/3, vše k.ú. Nejdek
„Návrh územního plánu řeší zalesnění pozemků 913/2, 907/1, 907/5, vše k.ú. Suchá u Nejdku.
Naše pozemky a dům k trvalému bydlení jsou v bezprostřední blízkosti zalesňovaných
pozemků… Po zalesnění by byl les přímo u našich pozemků… tímto zalesněním bychom přišli o
zbytek slunečního svitu během dne… Navrhované pozemky k zalesnění byly v minulosti vždy
buď pastviny, nebo pole.
Navrhujeme uvedené pozemky ponechat v původním stavu, tedy jako trvalý travní porost nebo
jiná plocha (dle KN).“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Návrh nových lesních pozemků na předmětných parcelách bude vyjmut z dalšího
projednávání. Uvedené pozemky budou převedeny z funkční plochy lesní NL do funkční
plochy nezastavěné smíšené NS bez indexu „l“, tj. lesní.
VN5 F. Janouš
datum doručení přip.
28. 5. 2018

p.p.č. 415/6 k.ú. Lesík
„Prosím přiřadit (zahrnout) pozemek p.č. 415/6 k pozemku p.č. 415/5, který je v novém návrhu
zanesen jako stavební. Dále prosím, zda by pozemek p.č. 595/1 nemohl být také zanesen jako
stavební.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Podatel námitky v etapě společného jednání o návrhu ÚP Nejdek požádal o zařazení p.p.č.
415/5 k.ú. Lesík mezi zastavitelné pozemky. Pořizovatel tento pozemek zařadil mezi plochy
navržené k zastavění, domnívaje se, že tím zásadně nenaruší organizaci zemědělského
půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území, ani síť zemědělských účelových
komunikací. Přesto stanovisko dotčeného orgánu v oblasti ochrany zemědělského půdního
fondu bylo záporné. Pozemek p.č. 415/6 je v blízkosti pozemku p.č. 415/5, pouze s tím
rozdílem, že je i z pohledu pořizovatele méně vhodný k zastavění než p.p.č. 415/5 (nemá
přímou návaznost na dostupnou silniční síť, zasahuje do zemědělských pozemků, čímž
narušuje organizaci zemědělského půdního fondu). Nutnost funkční změny předmětného
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pozemku pořizovateli není známa a vzhledem k tomu, že územní plán nepodporuje vznik
nových ohnisek osídlení, nelze této žádosti vyhovět. V upraveném návrhu pro opakované
veřejné projednání tedy nebude mezi zastavitelné pozemky zařazen ani p.p.č. 415/5, ani
p.p.č. 415/6 k.ú. Lesík, a to právě z důvodu nesouhlasu dotčeného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu.
Podatel námitky též zmínil žádost o zařazení p.p.č. 595/1 k.ú. Lesík. Ani v tomto případě
nebude vyhověno, a to ze dvou důvodů: podatel námitky nemá dle údajů v katastru
nemovitostí žádný vlastnický vztah k předmětnému pozemku, tedy se v tomto případě ve
skutečnosti nejedná o námitku, ale o připomínku. Dále v souvislosti neznámého vztahu
podatele námitky (resp. připomínky) k předmětnému pozemku a skutečnosti, že skutečný
vlastník k tomuto pozemku námitku neuplatnil, je třeba konstatovat, že pořizovateli není
známa potřeba a vhodnost funkční změny předmětného pozemku. Z principu opatrnosti tedy
zůstane pozemek ve stávající návrhové ploše (NSpz – plochy smíšené nezastavěného území
s preferencí přírodní a zemědělskou).
VN6 A. Janová
datum doručení přip.
28. 5. 2018

p.p.č. 1248/7, 1280/1, 1248/9, 1269/2(část) a st.p.č. 92/1, 208, vše k.ú. Pozorka u Nejdku
„Změna z nezastavitelného území NSpz na zastavitelné pro rekreační chatu a přilehlou
zahradu. Jako zastav. území navrhujeme p.p.č. 1248/7, 1280/1, které jsou v našem vlastnictví a
dále p.p.č. 1269/2 (část), nyní ve vlastnictví města…
St. p.č. 92/1, st. p.č. 208 a p.p.č. 1248/9 žádáme o zařazení do zahrady k rekr. domu.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Podatel námitky má zajištěný přístup z městské účelové komunikace. Území bylo již dříve
urbanizované (jsou tam patrné zbytky staveb a bývalého ovocného sadu), navazuje
na rostlou zástavbu. Nachází se v členitějším území, pro zemědělství nevhodném, což
dokládá i praxe, kdy zemědělské obhospodařování končí na hranici pozemku p.č. 1274/1 k.ú.
Pozorka u Nejdku.
VN7 D. Lochová
datum doručení přip.
31. 5. 2018

1) p.p.č.1438/5 k.ú. Pozorka u Nejdku
„Žádám o vyjmutí tohoto pozemku ze zastavitelných pozemků a převedení na pozemek určený
k zemědělské výrobě. Pozemek je malé výměry, nelze podle zákona stavět, není k němu přístup a
jakákoli stavba by mohla ohrozit zdroj pitné vody. Navíc přes pozemek vede koryto potoka.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Pozemek není nijak důležitý pro rozvoj území, byl přidán pro případný zájem o koupi a
výstavbu podatele námitky. Předmětná plocha bude dále vedena jako funkční plocha
nezastavěného smíšeného území s funkcí přírodní a zemědělskou.
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2) p.p.č.1283/3 (část), 1427/2 (část), 1427/4, 1427/6 vše k.ú. Pozorka u Nejdku
„Vyjmutí pozemků v rámci projednání ÚP… určených pro výstavbu a převedení těchto
pozemků na pozemky určené k zemědělské výrobě nebo do jiné kategorie nezastavitelných
pozemků.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Obsahově shodná námitka s dalšími dvěma, z nichž jeden podatel námitky je vlastníkem výše
uvedených pozemků. Pozemky nejsou nijak důležité pro rozvoj území. Předmětná plocha
bude dále vedena jako funkční plocha nezastavěného smíšeného území s funkcí přírodní a
zemědělskou.
VN8 I. Lomogová
datum doručení přip.
28. 5. 2018

p.p.č.1283/3 (část), 1427/2 (část), 1427/4, 1427/6 vše k.ú. Pozorka u Nejdku
„Vyjmutí dotčených pozemků v rámci projednání územního plánu z pozemků určených pro
výstavbu a k převedení těchto dotčených pozemků do kategorie nezastavitelných pozemků.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Obsahově shodná námitka s dalšími dvěma, z nichž jeden podatel námitky je vlastníkem výše
uvedených pozemků. Pozemky nejsou nijak důležité pro rozvoj území. Předmětná plocha
bude dále vedena jako funkční plocha nezastavěného smíšeného území s funkcí přírodní a
zemědělskou.
VN9 D. Koukol
datum doručení přip.
28. 5. 2018

st.p.č. 87, p.p.č. 1249/6, 1248/19, 1248/22, vše k.ú. Pozorka u Nejdku
„Výstavba dopravní komunikace Most Pozorka – Fojtov nevhodnou trasou; Navrhuje se zrušit
výstavbu, bude dostačující komunikace Most Pozorka – benzínová pumpa nebo vést komunikaci
od mostu po staré polní cestě a výjezd na hlavní silnici z plochy ZP03a.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Trasa obchvatu Pozorky a Nejdku Z03 zhruba kopíruje trasu uvedenou v platném Územním
plánu města Nejdek. Pořizovatel hodnotil potřebu zachování plochy pro obchvat i v novém
územním plánu, přičemž dospěl k závěru, že jde o stavbu pro veřejnou potřebu, kterou nelze
dobře vést jinudy při zohlednění majetkových a ekonomických aspektů. Tím se zachovává
kontinuita předpokládaného rozvoje města a jeho obsloužení, jakož ani nedochází
k nadměrnému zásahu do práv dotčených vlastníků, významně nad rámec regulace
stávajícím územním plánem.
Západní část obchvatu Z02 je skutečně možná dostatečně perspektivní, ale nešetří průjezd
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sídlem Pozorka, kde je soustředěná zástavba pro bydlení. Vzhledem k tomu, že dopravní
řešení obchvatu je nadmístním záměrem, bude předmětem dalších postupů na krajské a
nikoli pouze městské úrovni. Návrhový obchvat Z03 je tedy v současné situaci nutné i nadále
plánovat. Konkrétní stavebně-technické provedení případné stavby obchvatu bude řešeno
v rámci územního a stavebního řízení, do kterých se může dotčený vlastník přihlásit jako
účastník a uplatnit zde své námitky.
VN10 Z. Krajňáková
datum doručení přip.
28. 5. 2018

p.p.č. 447/5 k.ú. Lesík
„Žádám, aby pozemek zůstal zastavitelný na bydlení.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Pozemek je pro zástavbu z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu naprosto
nevhodný. Většina plochy pozemku je zařazena do I. třídy ochrany, tedy pro výstavbu
rodinného domu v podstatě nezastavitelné, což vyplývá ze zákona (zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění). Kromě toho pozemek nenavazuje
na zastavěné území, což je též nepřípustné. Pozemek nebyl pro bydlení zastavitelný ani
v Územním plánu města Nejdku, protože oblast byla při splnění specifických podmínek
zastavitelná pouze pro rekreační využití spjaté s rozvojem rekreační funkce vodní nádrže
Lesík.
Rekreační funkce vodní nádrže Lesík je v návrhu územního plánu navržena pouze
doplňková, v kombinaci s ochranou přírodního prostředí (pro celou nádrž je vymezen
územní systém ekologické stability) a se sportovním rybářstvím. Nepředpokládá a
nenavrhuje se tedy intenzivní rozvoj turistiky, jako tomu bylo v případě Územního plánu
města Nejdku.
VN11 Z. Krajňáková
datum doručení přip.
28. 5. 2018

p.p.č. 454/1 k.ú. Lesík
„Žádám, aby pozemek zůstal zastavitelný na bydlení a rekreaci.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Podatel námitky podal ke společnému jednání o návrhu územního plánu připomínku,
ve které požadoval to stejné. Připomínce nebylo vyhověno. Odůvodnění lze nalézt.
Ze stejných důvodů – protože se neobjevily žádné nové skutečnosti – je zamítnuta i podaná
námitka.
Pozemek je pro zástavbu z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu naprosto
nevhodný. Většina plochy pozemku je zařazena do I. třídy ochrany, tedy pro výstavbu
rodinného domu nebo rekreačních objektů v podstatě nezastavitelné, což vyplývá ze zákona
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(zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění). Lokalita
se nachází v oblasti 036 Lesík jezero dle platného úpm Nejdek, v zastavitelném rozvojovém
rekreačním území. I v uvedeném dokumentu je zástavba přípustná ojediněle, podmíněná
jednoznačným vztahem k rekreační funkci vodní nádrže (v.n.) Lesík. Stavby jsou povolené
pouze sportovní (zastavitelnost se vztahuje pouze na funkční objekty sportovišť).
Rekreační funkce vodní nádrže Lesík je v návrhu územního plánu navržena pouze
doplňková, v kombinaci s ochranou přírodního prostředí (pro celou nádrž je vymezen
územní systém ekologické stability) a se sportovním rybářstvím. Nepředpokládá a
nenavrhuje se tedy intenzivní rozvoj turistiky, jako tomu bylo v případě Územního plánu
města Nejdku
VN12 Ing. M. Lisner
datum doručení přip.
31. 5. 2018

st.p.č. 135, p.p.č. 576/3, 576/4, 863, vše k.ú. Tisová u Nejdku
1. „Nesouhlasím se současným stavem vedení místní komunikace po části p.p.č. 1237/1, která
je situována v těsném sousedství mých pozemků, na nichž se v těsné blízkosti nachází
rodinný dům a hospodářské stavení. Požaduji, aby uvedená část místní komunikace byla
z návrhu ÚP vymazána.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Obnova staré cesty se na základě podané námitky nebude obnovovat, protože skutečně
nepřináší zásadní výhodu pro dopravní dostupnost v daném místě. Ovšem jižní část p.p.č.
1237/1 v ploše veřejných prostranství zůstane (spolu s p.p.č. 857/3) a to z důvodu zajištění
přístupnosti na městské lesní pozemky na p.p.č. 861/1. Zbylá plocha p.p.č. 1237/1 bude
zařazena do plochy BI v souladu s okolními pozemky.
2. „Nesouhlasím se současným způsobem využití pozemků p.p.č. 857/3 a části p.p.č. 1237/1
jako veř. prostranství. Požaduji, aby byl způsob využití pozemků v návrhu ÚP
překvalifikován na plochu zeleně přírodního charakteru.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Oba zmíněné pozemky se nacházejí v jižní části území napadeného námitkou. Jak již bylo
uvedeno v námitce první, plocha v ploše veřejných prostranství zůstane, a to z důvodu
zajištění přístupnosti na městský lesní pozemek na p.p.č. 861/1.
3. „Nesouhlasím s navrhovaným řešením vedení trasy inženýrských sítí (kanalizace, vody a
plynu) na p.p.č. 1237/1 a požaduji, aby trasa inženýrských sítí byla v návrhu změněna.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Na základě vyhovění námitce č. 1 se logicky musí najít nové řešení pro obsloužení území
technickou infrastrukturou.
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VN13 T. Macháň
datum doručení přip.
22. 5. 2018

p.p.č.1283/3 (část), 1427/2 (část), 1427/4, 1427/6 vše k.ú. Pozorka u Nejdku
„Vyjmutí pozemků v rámci projednání ÚP… určených pro výstavbu a převedení těchto
pozemků na pozemky určené k zemědělské výrobě nebo do jiné kategorie nezastavitelných
pozemků.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Obsahově shodná námitka s dalšími dvěma námitkami. Podatel námitky je vlastníkem výše
uvedených pozemků. Pozemky nejsou nijak důležité pro rozvoj území. Předmětná plocha
bude dále vedena jako funkční plocha nezastavěného smíšeného území s funkcí přírodní a
zemědělskou.
VN14 Myslivec, A. Pavelcová
datum doručení přip.
22. 5. 2018

p.p.č. 1314/1 k.ú. Pozorka u Nejdku
„…žádáme o zahrnutí p.p.č. 1314/1, která je zahradou u RD č.p. 66 v Pozorce do
zastavitelných ploch pro bydlení, jako je tomu u současně platného územního plánu.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Předmětný pozemek je v kontaktní blízkosti navrhované krajské silnice, na které se
v budoucnu předpokládá značná intenzita provozu. Vzhledem k potenciálním negativním
dopadům na kvalitu bydlení a dále vzhledem k tomu, že se jedná o koridor, kdy ke zpřesnění
trasy dojde až po vypracování projektové dokumentace, s vědomím, že krajská silnice bude
kromě vlastní pojízdné plochy s příkopy po obou stranách mít ještě ochranné pásmo, není
možné v současné době námitce vyhovět.
VN15 J. Pohan
datum doručení přip.

1. p.p.č. 314/1 k.ú. Bernov (část o výměře 5050 m2)
2. p.p.č. 994/1 k.ú. Nejdek (část o výměře 3400 m2)
3. p.p.č. 576/1 k.ú. Suchá
4. p.p.č. 1079 k.ú. Suchá
„Navrhuje se změna ve využití parcel na stavební pozemky.“
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30. 5. 2018

Rozhodnutí o námitce:
1. Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Pozemek je pro zástavbu z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu naprosto
nevhodný. Pozemek je zařazen do I. třídy ochrany, tedy pro výstavbu rodinného domu
v podstatě nezastavitelný, což vyplývá ze zákona (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění).
Rozhodnutí o námitce:
2. Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Parcela p.p.č. 994/1 k.ú. Nejdek (část o výměře 3400 m2 při Dukelské ulici) je dopravně
obsloužena z ulice Dukelská a navazuje na zastavěné území. Plocha vychází ze zvýšeného
zájmu o výstavbu rodinného bydlení na ulici Dukelská. Lokalita je téměř celá v ochranném
pásmu lesa (les je na druhé straně ulice Dukelská) a zároveň je zahrnuta do evropsky
významné lokality NATURA 2000. Z hlediska narušení organizace zemědělského půdního
fondu je předpoklad, že k narušení docházet nebude, protože lokalita je navržena podél
komunikace v blízkosti stávajících ploch pro bydlení, nevybíhá do ucelených zemědělských
ploch, a navíc lokalitu k zastavění nabízí majitel pozemku, který je zároveň aktivním
úspěšným zemědělským podnikatelem, chránícím své agrární podnikatelské zájmy. Není ani
známo, že by zařazení lokality do zastavitelných pozemků narušilo hydrologické a odtokové
poměry v území. Síť zemědělských účelových komunikací navržená lokalita nenarušuje.
Rozhodnutí o námitce:

3. Námitce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Parcela p.č. 576/1 k.ú. Suchá navazuje na zastavěné území. V současnosti je zarostlá
náletovými stromy. Vlastní parcela je zamokřená s viditelnými stopami lidské stavební
činnosti. Pro zemědělství je nepoužitelná. Případná výstavba pro bydlení v lokalitě zvýší i
estetickou hodnotu této částí Staré Suché a logicky dokomponuje tuto část sídla. Pro
zastavění byla vymezena část plochy v návaznosti na zastavěné území a blíž k centru města.
Rozsah odpovídá velikosti sídla a jeho rozvojovým potřebám.
Rozhodnutí o námitce:
4. Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Parcela p.č. 1079 k.ú. Suchá nenavazuje na zastavěné území. Zároveň „trčí“
do nezastavěného území (NSpz), není dopravně ani jinak přístupná a v dané oblasti
„Nad Hřbitovem“ je mnoho vhodnějších navržených lokalit určených pro zástavbu k bydlení.
VN16 M. Přikryl
datum doručení přip.
28. 5. 2018

p.p.č. 907/4 k.ú. Nejdek
„Návrh územního plánu řeší zalesnění pozemků 913/2, 907/1, 907/5, vše k.ú. Suchá u Nejdku.
Naše pozemky a dům k trvalému bydlení jsou v bezprostřední blízkosti zalesňovaných
pozemků… Po zalesnění by byl les přímo u našich pozemků… tímto zalesněním bychom přišli o
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zbytek slunečního svitu během dne… Navrhované pozemky k zalesnění byly v minulosti vždy
buď pastviny, nebo pole.
Navrhujeme uvedené pozemky ponechat v původním stavu, tedy jako trvalý travní porost nebo
jiná plocha (dle KN).“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Návrh pozemků k novému zalesnění na předmětných parcelách bude vyjmut z dalšího
projednávání. Uvedené pozemky budou převedeny z funkční plochy lesní NL do funkční
plochy nezastavěné smíšené NS bez indexu „l“, tj. lesní.
VN17 P. Radimerský, L. Radimerská
datum doručení přip.

1. p.p.č. 145/1 k.ú. Bernov

28. 5. 2018

2. p.p.č. 147/4 k.ú. Bernov
„Nesouhlasíme se změnami zastavitelnosti našich pozemků v nově připravovaném ÚP a
s návrhem cyklostezky vedoucí středem našich pozemků, vzhledem k současným plánům města
na výstavbu chodníku v této lokalitě. Požadujeme vrácení zařazení našich pozemků do
kategorie zastavitelnosti, jak je uvedeno v dosud platném ÚP…“
Rozhodnutí o námitce:
1. Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Pozemek p.č. 145/1 k.ú. Bernov je zařazen do ploch územního systému ekologické stability
v nadřazené územně plánovací dokumentaci - úplném znění Zásad územního rozvoje
Karlovarského kraje (regionální biokoridor RK20006 Fojtovský vrch – Mokřady u Skřiváně
o šíři 40 m, jehož osou je Nejdecký potok). Požadavkem pro vymezený koridor je ochrana
před změnami ve využití území, jejichž důsledkem by bylo snížení stupně ekologické stability
skladebné části ÚSES proti současnému stavu a znemožnění založení vymezené skladebné
části ÚSES v budoucnosti. Požadavkem krajské dokumentace je též vymezení ploch
pro zajištění povodňové ochrany.
V tomto smyslu došlo ke zpřesnění, resp. vložení lokálního systému do koridoru RK tak, aby
byly naplněny požadavky uvedené výše. Část pozemku je v údolní nivě Nejdeckého potoka
(nezastavitelný pozemek zákonem stanoveného významného krajinného prvku, viz zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Větší část parcely je v aktivní
záplavové zóně a v záplavové zóně Q100. Část parcely je v I. a II. třídě ochrany zemědělského
půdního fondu. Všechny výše uvedené informace mnohonásobně potvrzují nezastavitelnost
předmětného pozemku pro bydlení.
Návrh cyklostezky, jako veřejně prospěšné stavby, bude zachován, protože je to v podstatě
jediný kvalitní (bezpečný) způsob propojení oblasti Vasrštatu, potažmo vodní nádrže Lesík,
s městem Nejdek pro cyklisty a chodce.
Rozhodnutí o námitce:
2. Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
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Pozemek p.č. 147/4 k.ú. Bernov je zařazen do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
Jak vyplývá ze zákona (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění), nelze jej zařadit do zastavitelných ploch. V rámci optimalizace
zastavitelných ploch oproti platnému ÚPM Nejdek nebyly mezi zastavitelné zařazovány
pozemky, které vybíhají do krajiny a, jako v tomto případě, jsou zařazeny do I. tř. ochrany.
VN18 J. Rosenkranz
datum doručení přip.
28. 5. 2018

1. p.p.č. 156/1 k.ú. Suchá u Nejdku
2. p.p.č. 126/5 k.ú. Suchá u Nejdku
3. p.p.č. 142/8 k.ú. Suchá u Nejdku
„Zahrnout celé jako SV – umožnění rozvoje rodinné farmy a jezdeckého oddílu.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Výše zmíněné pozemky jsou již nyní více či méně využívány pro rodinnou farmu a jezdecký
oddíl. Z toho důvodu bude prověřena plocha smíšená obytná vesnická SV pro další rozvoj
areálu.
VN19 Ing. J. Stanka, I. Stanková
datum doručení přip.
31. 5. 2018

p.p.č. 186/2, 652, 657/1, 661/1, 663, 668, 669, 670/2, 670/4, 676, vše v k.ú. Tisová u Nejdku
„Trváme na ponechání níže uvedených pozemků dle platného územního plánu z roku 2004
v zastavitelném stabilizovaném území města Nejdku... Dále bychom chtěli poukázat na přilehlý
pozemek p.č. 650/8 k.ú. Tisová u Nejdku, který nebyl vyčleněn z územního plánu a byl ponechán
pro bydlení v rodinných domech venkovského typu za stejných předchozích podmínek, jako měl
a měli jsme i my.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Území není vhodné pro hustší zástavbu. Územní plán Nejdek připouštěl pouze dostavbu
několika domů podél ulice Vítězná 2, nikoli kobercovou zástavbu Nevhodnost zastavění je
zřejmá z více důvodů, jedním z nich je nevyhovující dopravní napojení lokality. Město se
nechce a nebude spolupodílet na investičních výdajích této lokality a ani by nepřevzalo
stavby dopravní a technické infrastruktury do své správy. Zastavitelných ploch pro bydlení
v rodinných domech je na území města dostatek, a to v mnohem příznivějších lokalitách.
Podatel námitky požaduje zařadit předmětné plochy do zastavitelného území, protože byl
v rámci územního řízení neúspěšný pro nesoulad svého stavebního (investorského) záměru
s Územním plánem města Nejdek, na který se přitom v námitce odvolává (žádost o územní
rozhodnutí byla zamítnuta rozhodnutím ze dne 31. 7. 2014 pod čj. OSÚŽP/762/2014-7,
které bylo v rámci odvolacího řízení potvrzeno odvolacím orgánem dne 10. 11. 2014 pod čj.
882/SÚ/14-4). Území napadené námitkou zůstane v nezastavitelných plochách, neboť byla
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vzata v potaz historicky ustálená sídelní struktura této oblasti, nedostatečná infrastruktura,
jejíž kapacita neodpovídá současným nárokům na obsluhu zastavitelného území. Současný
charakter lokality zůstane nezměněn i z důvodu vysoké hodnoty přírodních ploch.
Podatel námitky dále upozorňuje na ponechání zastavitelného území ZT02, které je v držení
jiného vlastníka. Důvodem vymezení, resp. ponechání této plochy je již probíhající realizace
záměru kaskády vodních ploch, pro kterou byl pozemek zakoupen. Současný vlastník lokality
ZT02 již prokazatelně vynaložil náklady na zakoupení pozemku, který mu byl městem
prodán jako zastavitelný pozemek, a to v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
(v Územním plánu města Nejdek byla plocha vedena jako zastavitelné rozvojové obytné
území). Z toho důvodu byla plocha i v novém územním plánu v této ploše ponechána pro
zachování právní jistoty vlastníka. Situace ZT 02 je tedy jiná než v případě pozemků
podatele námitky, který žádá o ponechání uvedených pozemků v zastavitelné ploše, ačkoliv
od platnosti stávajícího Územního plánu Nejdek z roku 2004 neučinil žádné efektivní kroky
k realizaci jakéhokoliv stavebního záměru, mimo uvedenou žádost o územní rozhodnutí.

VN20 M. Štindlová
datum doručení přip.
28. 5. 2018

Pozorka č.p. 59
„Obchvat Pozorky u Nejdku. Navrhuje se vedení silničního obchvatu jinou trasou nebo alespoň
jeho odsunutí dál od stráně. Vedení silnice nad strání kolem vysílače je riskantní z důvodu
hrozícího sesuvu stráně na pozemky a domy pod ní… Kromě jiného se stavbou znehodnotí
zdroje pitné vody v této oblasti a soukromé pozemky.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Skladba území nedovoluje jinou nám známou možnost řešení tzv. velkého obchvatu (tedy
nejen Nejdku, ale i Pozorky). Konkrétní umístění případné stavby obchvatu bude řešeno
v rámci územního a stavebního řízení, do kterých se může dotčený vlastník přihlásit jako
účastník a uplatnit zde své námitky,
VN21 Ing. R. Zamrzla
datum doručení přip.
30. 5. 2018

1. p.p.č. 1092 k.ú. Bernov
„Požaduji zastavitelné území, pozemek je u komunikace, sousední pozemek 1091/2 je zastavěn,
biokoridor je s ohledem na aktivní hospodaření a polohu naprosto nesmyslný. Ve skutečnosti
běží za tímto pozemkem…“
Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Pozemek je zařazen do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, tedy de facto
nezastavitelný, což vyplývá ze zákona (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění). Územím prochází návrh lokálního biokoridoru LBK KV060-
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KV062. Plocha je zahrnuta do evropsky významné lokality NATURA 2000.
Vymezení LBK reflektuje přítomnost schválené EVL, tudíž vyšší ochranu území.
2. p.p.č. 406/1, st. p.č. 56 k.ú. Bernov
„P.č. 406/1 – jedná se o plochu, která se k zástavbě přímo nabízí. St. 56 – při konečném
jednání byl příslib vrácení st.p. 56 do zastavitelných, tato část širšího záměru rozvoje farmy od
samotného počátku, je tam vývěr pramene, sklepení, přístup při byl při jednání navržen ze dvou
stran panem Jílkem, zakreslení tohoto rozsáhlého zbořeniště do NSplz je nesmysl. Pod stavbou
je bažina, která bude upravena tůní a napojená do vodoteče. Jak bylo řečeno, bylo zde již
územní rozhodnutí. Vrátit st.p. do zastavitelného území.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Platný ÚPM Nejdku do zastavitelného území nezahrnoval ani jednu ze zmíněných parcel. Ani
zbořeniště na st.p.č. 56, ani p.p.č. 406/1 nenavazují na zastavěné ani zastavitelné území,
navíc nemají v současné době ani komunikační napojení. Jedná se o lokalitu, jež neodpovídá
ani z hlediska posuzování ochrany zemědělského půdního fondu ani z hlediska principu
tvorby územního plánu, resp. principu efektivní správy.
Podatel námitky neuvádí, kým a v jaké době byl dán zmiňovaný příslib vrácení st.p.č. 56
do zastavitelných ploch. Pokud jde o zmiňované územní rozhodnutí, tak to bylo vydáno pro
výstavbu objektů pro zemědělství na základě § 18 odst. 5 stavebního zákona. Územní
rozhodnutí nabylo právní moci v roce 2009. Zrealizovaly se pouze stavby v ploše dnes
označené v územním plánu jako VZ1. Ostatní stavby, tedy konkrétně ubytovna pro
porybného na st.p.č. 56, koňská stáj na st.p.č. 159, seníky na st.p.č. 46 a st.p.č. 202 a hájovna
na st.p.č. 108, neměly ani stavební povolení, pouze zmiňované územní rozhodnutí,
zrealizovány tedy nebyly a ani být nemohly. Územní rozhodnutí po dvou letech, v souladu se
stavebním zákonem, bez realizace stavebního řízení či realizace stavby samotné propadlo.
Pro úplnost uvádíme, že územní řízení proběhlo v době, kdy právní předpisy umožňovaly
umisťování staveb zemědělského charakteru vč. funkce bydlení do nezastavitelného území.
Tuto možnost (tedy funkce bydlení) dnes již stavební zákon výslovně zakazuje.
Pro p.p.č. 406/1 k.ú. Bernov žádné územní rozhodnutí vydáno nebylo.
3. p.p.č. 913/1, st.p.č. 108 k.ú. Bernov
„…ve skutečnosti se jedná o stavební parcelu, která je od samotného začátku tvorby farmy
zařazena do širšího záměru, bylo na ní vydáno územní rozhodnutí, byla při zahájení tvorby
nového územního plánu slíbena ponechat v zástavbě, má vlastní studnu, byla přivedena
elektřina, vlastní přístup. Má rozsáhlé podzemní, za současného stavu velmi nebezpečné
prostory.
Biokoridor je zde úplně mimo realitu. Vodoteč jsem vytvořil dle náznaků pozůstatků po
původních obyvatelích (stará dřevěná koryta). Provedli jsme odvodnění p.p.č. 903/2… zapustili
do propustku mnou zbudovaným pod cestou na p.p.č. 455/1, kde celý vytvořený umělý systém
pokračuje. Biokoridor tedy je na p.p.č. 913/1 pouze v úzkém pásu u lesa a pak podél umělého
koryta vodoteče, která v létě vysychá. Jeho šíře i zahrnutí zbořeniště neplní danou funkci a je
nesmyslné.
Vrátit se k dohodnutému a slíbenému a upravit biokoridor.“
Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
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Platný ÚPM Nejdku do zastavitelného území nezahrnoval ani jednu ze zmíněných parcel.
Návrh na zařazení výše uvedených parcel je neakceptovatelný, protože by se tím zakládaly
samoty v přírodním prostředí. Územní plán jasně deklaruje v odstavci c.1.1, že nová ohniska
osídlení ani výstavbu jednotlivých staveb v krajině nepodporuje. Smyslem územního rozvoje
Nejdku není návrat k před válečnému způsobu zastavění – tedy rozptýlenému. Územní plán
respektuje samoty, které zůstaly osídlené, ale nechce a nebude podporovat zakládání nových
samot. Město Nejdek musí mimo jiné brát v úvahu princip efektivní správy, to znamená, že
v tomto případě město podporuje vznik nových ploch pro zastavění, ale tak, aby navazovaly
na stávající zástavbu a byly dostatečně dobře dopravně přístupné, a to i v zimním období,
protože město má povinnosti vůči trvale bydlícím obyvatelům města, jako např. vyvážení
popelnic, celoroční úprava cest, veřejné osvětlení a další (princip efektivní správy).
Jedná se o vymezení LBK podle reprezentativních zamokřovaných, mokrých až slatinných
biotopů. Nezáleží na tom, zda tam teče nějaká vodoteč, protože lokální ÚSES se vymezuje
výhradně na terestrických ("suchozemských") biotopech a vodoteče se přiřazují pouze
v případě významných migračních os.
4. p.p.č. 814, 896/2, 808/1 a spodní st. parcely k.ú. Bernov
„Jedná se o pozemky, které vypadly z územního plánu přes skutečnost, že byly vyměněny
s městem za jiné pozemky, které již obec prodala k výstavbě a tyto byly prokazatelně přislíbeny
po směně ponechat v zastavitelném území. Proto k nim byla přivedena elektřina za stotisíce Kč,
byla tam udělána terénní připravenost za stotisíce Kč, prováděna údržba cesty v majetku města
na vlastní náklady až od Zátiší. Ponechání území v novém plánu bylo odsouhlaseno i na
společném jednání.
Území je součástí farmy a má velmi citlivě podpořit rozvoj agroturistiky. Obecně se při našich
požadavcích na území farmy nejedná o zástavbu, ale citlivě navržené, ekologické stavby
podporující rozvoj farmy a agroturistiky a turistiky jako takové.
To, že vodoteč vedoucí z Jedle není biokoridorem považuji za zásadní chybu. Vlastní skutečný
biokoridor shora nevede podle v námitce č. 3 uvedeném území, ale právě v rokli ve spodní části
zde diskutovaného území. Je zde biokoridor a vodoteč celoročně funkční a reálná.
Požadavek – dostát slibům a nezmařit investice a vrátit do zast. území.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitka je z velké části bezpředmětná, v předmětné části se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Podatel námitky do doby úpravy návrhu pro opakované veřejné projednání získal povolení
pro výstavbu na p.p.č. 814 a 896/2 k.ú. Bernov. Z toho důvodu je pro uvedené parcely
námitka již bezpředmětná.
K p.p.č. 808/1 a stavebním parcelám rozptýleným v řešeném území lze doplnit následující
zjištěné skutečnosti: pro parcely je vymezena plocha NSzpl, protože v rámci společného
jednání o návrhu územního plánu byla podatelem námitky požadována taková funkční
plocha, aby mohlo být vybudováno zázemí rodinné farmy. Podaná námitka značně mění
požadovanou využitelnost pozemků, když už nehovoří o zázemí farmy, ale o stavbách
určených pro rozvoj turistiky. Vzhledem k tomu, že a) mezitím podatel námitky získal
povolení pro výstavbu na p.p.č. 814 a 896/2 pro rodinné domy, b) ani současný ÚPM
nepočítal v daném území s výstavbou pro turistický ruch, c) město nepotvrdilo žádné přísliby
ohledně ponechání území v zastavitelných plochách, d) město si není ani vědomo, že by kdy
byl představován projekt rozvoje turistiky v této lokalitě, e) stávající dopravní napojení
do Čihadel není ve stavu ani pro obsluhu trvalého bydlení, natož hromadného turistického
ubytování, zůstanou pozemky ve stávající nezastavitelné ploše NSzpl.
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K části námitky věnující se ÚSES: jedná se o vymezení LBK podle reprezentativních
zamokřovaných, mokrých až slatinných biotopů. Nezáleží na tom, zda tam teče nějaká
vodoteč, protože lokální ÚSES se vymezuje výhradně na terestrických ("suchozemských")
biotopech a vodoteče se přiřazují pouze v případě významných migračních os.
5. p.p.č. 215/5, 306/1, 334/1 k.ú. Lesík a p.p.č. 475, 481 k.ú. Bernov
„Biokoridor zde uvedený je potřeba upravit jak v rozsahu, tak tvaru. Ve spodní části vůbec
neodpovídá realitě. Jeho pokračování po suchém svahu p.p.č. 306/1 k.ú. Lesík je nesmysl. Ve
skutečnosti přechází po vodoteči na 303/1, kde se rozšiřuje a přechází do koryta potoka. Konec
303/1 potom již určitě není součástí biokoridoru, je udržován, částečně zastavěn a slouží
turistům penzionu.
V horní části území je vydáno stavební povolení na dva rybníky, které určitě pozitivně ovlivní
krajinotvorbu, zadržování vody v krajině, průběh biocentra a budou sloužit i k rekreaci.
Závěr – upravit biokoridor tak, aby odpovídal realitě a byl funkční součástí krajiny a
zakomponoval plánovaná vodní díla.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Jedná se o vymezení LBK podle reprezentativních zamokřovaných, mokrých až slatinných
biotopů. Nezáleží na tom, zda tam teče nějaká vodoteč, protože lokální ÚSES se vymezuje
výhradně na terestrických ("suchozemských") biotopech a vodoteče se přiřazují pouze
v případě významných migračních os.
6. p.p.č. 306/1, 334/1 k.ú. Lesík
„Navazuje na předchozí bod. Žádáme o rozšíření zastavitelného pruhu na pozemcích 306/1 a
334/1 podle původního požadavku, který byl také odsouhlasen. Penzion končící u silnice je
zahrnut v současnosti do farmy a hranicí je státní silnice. Rozvoj a navrácení větší části
požadovaného území do zastavitelného území umožní rozšíření kapacit ubytování a rozšíření
nabídky služeb a propojení na volnočasové aktivity. Příroda, koupání, rybolov atp. Rozvoj
turistiky je jednou z priorit Nejdku. Zastavitelnost v tomto území splňuje všechny vaše
požadavky. Rozšířit ZL01 a změnit. Upravit biokoridor na reálný stav.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Podatel námitky podal ke společnému jednání o návrhu územního plánu připomínku, ve
které požadoval to stejné. Připomínce nebylo vyhověno, resp. bylo přidáno malé území pro
rozvoj bydlení v návaznosti na stávající zástavbu. Odůvodnění lze nalézt. Ze stejných důvodů
– protože se neobjevily žádné nové skutečnosti – je zamítnuta i podaná námitka.
Jedná se o vymezení LBK podle reprezentativních zamokřovaných, mokrých až slatinných
biotopů. Nezáleží na tom, zda tam teče nějaká vodoteč, protože lokální ÚSES se vymezuje
výhradně na terestrických ("suchozemských") biotopech a vodoteče se přiřazují pouze
v případě významných migračních os.
7. p.p.č. 359/1, 350/1 (část), 341/4 (část), st.p.č. 45 k.ú. Bernov
„Prodloužit linii zástavby po obou stranách cesty. Je to v souladu s požadavky, na veřejné
komunikaci, v rozvojovém území.“

168

Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Platný ÚPM Nejdku do zastavitelného území zahrnul st.p.č. 45 a p.p.č. 359/1. Návrh nového
územního plánu nezahrnul do zastavěného území ani jednu parcelu z výše uvedených.
Důvodem je faktická neexistence veřejné komunikace (tímto se pořizovatel vyhrazuje proti
tvrzení podatele námitky, že tam veřejná komunikace je) a optické narušení kompaktnosti
sídla. Území není součástí rozvojového území.
Nicméně na základě podané námitky bude prověřena zastavitelnost části p.p.č. 359/1 – tedy
pouze podél dnes v podstatě neexistující cesty (p.p.č. 1341) a to i při vědomí, že se jedná
o zemědělský půdní fond s bonitou č. I. Pozemek navazuje na zastavěné území, není
dlouhodobě zemědělsky využíván a je tedy i částečně znehodnocený vzrostlými nálety.
Naopak st.p.č. 45 zůstane nezastavitelná, protože se nachází na okraji urbanizovaného a
intenzivně obhospodařovaného zemědělského pozemku; zástavba je zde tedy nevhodná.
Bude prověřena zastavitelnost části p.p.č. 341/4 podél p.p.č. 1341.
Pozemek p.p.č. 350/1 je součástí ucelené zemědělské intenzivně využívané plochy. Pozemek
zůstane nezastavitelný.
Pokud bude území výše zmíněných parcel doplněno mezi zastavitelná území, tak jen
s podmínkou vlastního vybudování přístupové cesty na p.p.č. 1341 a umístění max. 3
rodinných domů. Důvodem je okrajová část sídla přecházející do krajiny, kde není vhodná
větší intenzita zástavby. Intenzita zástavby je též jednoznačně limitována kapacitou
stávající přístupové komunikace (nevyhovující šířkové parametry), jejíž asfaltový povrch
končí na křižovatce cest u domu č.p. 223.
8. p.p.č. 20/1 k.ú. Suchá u Nejdku
„Vjezd na pozemky, tvrdá suchá cesta s navážkou, využívá se pro vjezd zemědělských strojů,
LČR těžké techniky, město při těžbě. Červený biokoridor je zde opět úplně mimo realitu. Plán
vypadá spíše jako snaha zablokovat území pro příští využití.
Odstranit biokoridor, zvážit zařazení části p.p.č. 20/1 a 20/9 do zastav. území dle původního
požadavku, 20/9 vyřadit ze ZP. Nepatří tam.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Biokoridor – jako nezbytná spojka mezi dvěma biocentry – odstraněn není, ale území bylo
vhodně upraveno tak, aby byly splněny jak potřeby přírodovědecké, tak i rozvojové.
V předmětném území je umožněn další rozvoj navržením zastavitelné plochy pro bydlení
o velikosti odpovídající velikosti sídla a jeho rozvojovým potřebám.
9. p.p.č. 55 k.ú. Suchá u Nejdku
„Není zařazena do zastavitelných ploch přesto, že splňuje veškeré náležitosti.
Žádáme o zařazení.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Podatel námitky podal ke společnému jednání o návrhu územního plánu připomínku,
ve které požadoval to stejné. Připomínce nebylo vyhověno. Důvodem jsou nevyhovující
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parametry místní komunikace. Většina předmětného pozemku je v území 50 m od okraje
lesa. Plocha není zastavitelná ani v Územním plánu města Nejdku. Ze stejných důvodů –
protože se neobjevily žádné nové skutečnosti – je zamítnuta i podaná námitka.
10. p.p.č. 787 k.ú. Tisová u Nejdku
„V rámci dohod jsem přistoupil na zmenšení zástavby proti platnému plánu, ale ne v rozsahu,
který je navržen Prosím o nové projednání.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Podatel námitky podal ke společnému jednání o návrhu územního plánu připomínku, ve
které požadoval zařazení výše uvedeného pozemku do zastavitelných ploch pro bydlení.
Vzhledem k tomu, že na území k.ú. Tisová územní plán nenastavil režim razantního rozvoje
bydlení, byla plocha pro zařazení neúměrně veliká a zasahovala do volné krajiny. Na
základě jednání s vlastníkem pozemku nechal pořizovatel zapracovat logickou část parcely
– tedy plochy přimykající se ke krajské silnici, do zastavitelných ploch. I přes tuto navrženou
plochu bylo stanovisko OŽPZ KÚKK zamítavé. Z toho logicky vyplývá, že nebude navrhováno
několikrát větší území v dané lokalitě, zasahující do volné krajiny.
11. p.p.č. 99/1 k.ú. Tisová u Nejdku
„Prosím o zdůvodnění, proč její část nemůže být v zastavitelném území dle původního
požadavku.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Důvodem jsou nevyhovující parametry místní komunikace a vzdálenost lokality od hustěji
zastavěného centra sídla Tisová. Většina předmětného pozemku je v ochranném pásmu lesa.
Město Nejdek nepodporuje další výstavbu v odlehlých částech Tisové, m.j. i z hlediska
principu efektivní správy. To je patrné porovnáním návrhu nového územního plánu
s Územním plánem města Nejdek.
12. p.p.č. 258/1 k.ú. Lužec u Nejdku
„Nesouhlasím s biokoridorem. Opět neodpovídá realitě.“
Rozhodnutí o námitce:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Předmětný LBK je vymezen podle KN situace a reprezentativních lučních biotopů
v levobřežní zamokřované údolnici Lužeckého potoka, protože v pravobřežní je vedena
silnice. Při realizaci může být LBK upravován až do min šířky 20 m od koryta potoka. Potok
je zde migrační osou, a tudíž je také součástí LBK, ale do minimální šířky se nezahrnuje.
13. p.p.č. 1335/4 k.ú. Pozorka u Nejdku,
p.p.č.1348/1 k.ú. Pozorka u Nejdku
„Bylo dohodnuto, že 1335/4 zůstane celá zastavitelná. Zvláště, když chcete zastavět celou
lokalitu dle mého názoru velmi nevhodně a necitlivě. Toto je již v současné době, na již
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realizovaných stavbách a rozparcelování původně krásné lokality, vidět. Jak chcete, abych
uvěřil vašim dobrým myšlenkám o citlivé venkovské zástavbě, když bez váhání vytváříte sídelní
bloky ničící krajinu natrvalo.
Mým úmyslem je uchránit horní část tj. p.p.č. 1335/4, vtisknout jí jednotný, do lokality
zapadající charakter, udělat zástavbovou studii a i výstavbu provést. Rozšíření území potřebuji
ne pro hustší zástavbu, ale logičtější využití území, tj. komunikace shora, domy co nejvýše
k lesu pod ní a zahrady do prostoru směrem k jihu.
Přehodnotit tvar zastavitelného území.
Pokud povolujete na celé lokalitě chaotickou zástavbu, tak do ní zahrňte také pozemek
1348/1.“
Rozhodnutí o 1. námitce:
Námitka k pozemku 1335/4 je bezpředmětná.
Námitce k p.p.č. 1348/1 se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Podatel námitky k pozemku 1335/4 do doby úpravy návrhu pro opakované veřejné
projednání získal povolení pro výstavbu na předmětných pozemcích, tato část námitky je
tedy již bezpředmětná.
Jižní část pozemku 1348/1 při silnici byla vymezena pro kruhovou křižovatku. Zastavitelné
území je dosti veliké a předpokladem je, že bude pro tuto část města dostačující plochou pro
výstavbu individuálního bydlení. Pozemek vhodně odděluje zastavitelnou plochu ZP01
určenou pro bydlení od čerpací stanice pohonných hmot.
14. p.p.č. 432/1 a přilehlé k.ú. Lužec u Nejdku
„Zařadit do zastavěného území dle původního požadavku. Sousedí s obydleným objektem.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje částečně.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Uvedená parcela v katastru nemovitostí nebyla nalezena. Podatel námitky je v k.ú. Lužec
u Nejdku vlastníkem dvou parcel: p.p.č. 258/1 a 502/1. První jmenovaná parcela pro rozvoj
bydlení není vhodná, není dopravně napojená, je situovaná za Lužeckým potokem. Parcela je
součástí lokálního biokoridoru K3/016-KV047. Parcela nenavazuje na zastavěné území a
nebyla v zastavitelných plochách ani v ÚPM Nejdek.
Druhá parcela, p.č. 502/1, navazuje na zastavěné území (st.p.č. 44). V ÚPM Nejdek, stejně
jako v současném návrhu ÚP nebyla tato plocha navržena do zastavitelných ploch, nicméně
část parcely (severní) bude v opakovaném veřejném projednání prověřena k zástavbě.
7.b) K opakovanému veřejnému projednání

OVN1 T. Formánek
datum doručení přip.
3. 8. 2020

p.p.č. 1305 k.ú. Tisová u Nejdku
„Žádám, aby na výkrese O6 Kanalizace byla zkrácena trasa slepého zakončení veř. gravitační
splaškové kanalizace…m aby nezasahovala na soukromý pozemek v mém vlastnictví…
upozorňuji na skutečnost, že cca 400 m dotčené „gravitační“ stoky je… v opačném spádu…
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…navrhované vedení vodovodu (výkres O5 Zásobování pitnou vodou) v trase místní
komunikace p.č. 1206 je ukončeno výrazně dříve než shora uvedená kanalizace.
Navrhuji na obou výkresech délku navrhovaných vedení kanalizace a vodovodu v trase místní
komunikace p.č. 1206 sjednotit zkrácením kanalizace max. na úroveň navrhované délky
vodovodu…“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Nejde o problematiku řešenou dokumentací k opakovanému VP – jedná se o zákres návrhu
rozvodu vodovodů a kanalizací dle projektu města. Výkresy jsou zařazeny do části
„odůvodnění“, nejsou tedy závazné, ale pouze orientační. Protože se jedná o zjevnou chybu
odporující fyzikálním zákonům, je kanalizace zkrácena na hranici pozemku. Oprava se
netýká vodovodu.
OVN2 GasNet, s.r.o.
datum převzetí oznámení

číslo jednací nám.

datum doručení nám.

vyřídil

9. 7. 2020

5002204021

19. 8. 2020

Ing. Eduard Chum

„K návrhu územního plánu nemáme žádné námitky.“
OVN3 M. Myslivec, A. Pavelcová
datum doručení přip.
19. 8. 2020

p.p.č. 1314/1 k.ú. Pozorka u Nejdku
„…žádáme o zahrnutí p.p.č. 1314/1 k.ú. Pozorka u Nejdku, která se zahradou u RD čp. 66… do
zastavitelných ploch pro bydlení…
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Uplatněná námitka se týká p. p. č. 1314/1 v k. ú. Pozorka u Nejdku a rodinného domu č.p. 66,
který je ve stabilizované ploše BV – bydlení v rodinných domech – venkovské. Uvedené
nemovitosti však nespadají do rozsahu úpravami řešených ploch v rámci opakovaného
veřejného projednání návrhu územního plánu. Námitce se tedy nevyhovuje, neboť její obsah
není možné hodnotit ve vztahu k území, které je řešeno v rámci úprav po prvním veřejném
projednání. Není naplněn základní zákonný požadavek, že námitky proti návrhu územního
plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení. Námitce se
proto pro nepřípustnost nevyhovuje.
Nad rámec toho lze uvést, že jak vyplývá mimo jiné i z rozsudku Nejvyššího správního soudu
ze dne 28.3.2008, č.j. 2 Ao 1/2008-51, „z žádné zákonné normy či normy práva ústavního
nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně
plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu
využití.“ Pořizovatel přitom namítající odkazuje na ust. § 46 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
který obsahuje požadavky na obsah návrhu na pořízení změny územního plánu.
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OVN4 Povodí Ohře, s.p.
datum převzetí oznámení

číslo jednací nám.

datum doručení nám.

vyřídil

9. 7. 2020

POH/31217/2020-

14. 8.2020

Bc. Hana Drexlerová

2/032100

„…Tvrzení o odvádění srážkových vod do vodních toků požadujeme z ÚP vypustit či
přeformulovat tak, aby bylo patrné, že vsak srážkových vod (příp. retence) bude jako řešení
likvidace srážkových vod upřednostněn, protože uvedená formulace není v souladu s Národním
plánem povodí Labe.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Uplatněná námitka, kterou je třeba hodnotit z hlediska označení samotným subjektem jako
připomínku, se netýká řešených ploch opakovaného veřejného projednání návrhu územního
plánu, proto se ani nevyhodnocuje. Pořizovatel přesto připomínky dotčeného orgánu
zohlednil, a pokud bude shledána faktická chyba, bude opravena.
Na nově vymezené rozvojové ploše ZS09 (SV) se nachází koryto vodního toku…, které je ve
správě Povodí Ohře…
Rozhodnutí o námitce:
Námitka je bezpředmětná.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Uplatněná námitka se týká zastavitelného území ZS09 v sídle Stará Suchá, kterým částečně
prochází bezejmenný vodní tok, který nemá vlastní vymezenou parcelu. V rámci podané
námitky namítající pouze informuje o stavu věcí s upozorněním na budoucí potřebu
vyjádření při následných řízeních. Nic vůči ploše ani vodnímu toku nevyžaduje, námitka je
proto bezpředmětná, neboť namítající netvrdí konkrétní dotčení svých práv ani konkrétní
požadavky. Investor či stavebník, usilující o umístění stavby v ploše ZS09, bude muset splnit
všechny zákonné požadavky na umístění stavby, vč. ust. § 50 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ÚP navrhuje vodní plochu KF02…“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Uplatněná námitka se týká vodní plochy KF02. Tato vodní plocha však nespadá do rozsahu
řešených ploch opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu. Námitce se tedy
nevyhovuje, neboť její obsah není možné hodnotit ve vztahu k území, které je řešeno.
Nad rámec toho pořizovatel uvádí, že konkrétní podoba záměru MVN bude řešena v rámci
povolovacího řízení, kde bude projednán s uváděným správcem vodního toku.
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OVN5 F. Salinger
datum doručení přip.
18. 8. 2020

p.p.č. 417/3 k.ú. Tisová u Nejdku
„Žádám o zařazení pozemku… do kategorie pozemků se způsobem využití jako plochy BI1 –
bydlení v rodinných domech…“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Uplatněná námitka se týká p. p. č. 417/3 v k. ú. Tisová u Nejdku, který je ve stabilizované
ploše NSpzlr – ploše smíšené nezastavěného území
Uvedená nemovitost však nespadá do rozsahu úpravami řešených ploch v rámci
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu. Námitce se tedy nevyhovuje,
neboť její obsah není možné hodnotit ve vztahu k území, které je řešeno v rámci úprav
po prvním veřejném projednání. Není naplněn základní zákonný požadavek, že námitky
proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení. Námitce se proto pro nepřípustnost nevyhovuje.
Nad rámec toho lze uvést, že jak vyplývá mimo jiné i z rozsudku Nejvyššího správního soudu
ze dne 28.3.2008, č.j. 2 Ao 1/2008-51, „z žádné zákonné normy či normy práva ústavního
nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně
plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu
využití.“ Pořizovatel přitom namítající odkazuje na ust. § 46 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
který obsahuje požadavky na obsah návrhu na pořízení změny územního plánu. Skutečnost,
že vlastník zakoupil nemovitost v nezastavěném území za účelem výstavby rodinného domu,
není důvodem pro její zařazení do požadované funkční plochy.
OVN6 R. Salingerová
datum doručení přip.
18. 8. 2020

p.p.č. 417/3 k.ú. Tisová u Nejdku
„Žádám o zařazení pozemku… do kategorie pozemků se způsobem využití jako plochy BI1 –
bydlení v rodinných domech…“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Shodně jako v případě námitky OVN5, je nutno konstatovat, že uplatněná námitka se týká p.
p. č. 417/3 v k. ú. Tisová u Nejdku. Uvedená nemovitost však nespadá do rozsahu řešených
ploch opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu. Námitce se tedy
nevyhovuje, neboť její obsah není možné hodnotit ve vztahu k území, které je řešeno. Dále se
odkazuje na odůvodnění o rozhodnutí námitky OVN5.
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OVN7 Ing. J. Stanka, I. Stanková
datum doručení přip.
24. 8. 2020

p.p.č. 186/2, 652, 657/1, 661/1, 663, 668, 669, 670/2, 670/4, 676, vše v k.ú. Tisová u Nejdku
„Jako vlastníci výše uvedených pozemků namítáme navrhovanou změnu územního plánu
Nejdek, která by nově měla pozemky v našem vlastnictví vyjmout ze zastavitelného území
města…“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Uplatněná námitka se týká p. p. č. 186/2, 652, 657/1, 661/1, 663, 668, 669, 670/2, 670/4,
676, vše v k.ú. Tisová u Nejdku. Uvedené nemovitosti však nespadají do rozsahu řešených
ploch opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu. Námitce se tedy
nevyhovuje, neboť její obsah není možné hodnotit ve vztahu k území, které je řešeno.
OVN8 F. Volák
datum doručení přip.
19. 8. 2020

p.p.č. 1170/1 k.ú. Pozorka u Nejdku
„… Žádáme o rozšíření pozemku (pozn. pořizovatele: zastavitelné plochy pro bydlení)… a
bezprostředně souvisí s již vyhotovenou bytovou výstavbou...“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Uplatněná námitka se týká p. p. č. 1170/1 k.ú. Pozorka u Nejdku, který se nachází v ploše
NSpzl –plocha smíšená nezastavěného území.
Uvedená nemovitost však nespadá do rozsahu úpravami řešených ploch v rámci
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu. Námitce se tedy nevyhovuje,
neboť její obsah není možné hodnotit ve vztahu k území, které je řešeno v rámci úprav
po prvním veřejném projednání. Není naplněn základní zákonný požadavek, že námitky
proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení. Námitce se proto pro nepřípustnost nevyhovuje.
Nad rámec toho lze uvést, že jak vyplývá mimo jiné i z rozsudku Nejvyššího správního soudu
ze dne 28.3.2008, č.j. 2 Ao 1/2008-51, „z žádné zákonné normy či normy práva ústavního
nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně
plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu
využití.“ Pořizovatel přitom namítající odkazuje na ust. § 46 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
který obsahuje požadavky na obsah návrhu na pořízení změny územního plánu.
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OVN9 T. Vymazal
datum doručení přip.
19. 8. 2020

Zastavitelná plocha ZN12
„… Navrhuji zvětšení oblasti ZN12 o pruh pozemku (pozn. pořizovatele: JV cíp pozemku
vedený v návrhu jako plocha komunikace) ...“
Námitce se nevyhovuje
Poznámka pořizovatele k námitce
Uplatněná námitka se netýká řešených ploch opakovaného veřejného projednání návrhu
územního plánu a namítající není vlastníkem pozemku p.č. 1458/19, k němuž se domáhá
změny, proto se námitkou nelze zabývat. Pořizovatel nad rámec toho uvádí, že nemá záměr
zmenšovat plochu veřejných prostranství na úkor plochy bydlení ZN12, neboť ulice
při pozemku p.č. 1458/19 nedosahuje v současné době požadovaných šířkových parametrů,
a proto zůstane dílčí rozšíření, které lze využít pro výsadbu zeleně nebo umístění
parkovacích stání. To nijak neovlivňuje využití pozemku namítajícího p.č. 1458/11 pro účely
umístění stavby k bydlení.
OVN10 Ing. R. Zamrzla
datum doručení přip.
26. 8. 2020

Veškeré KÚ obce, konkrétně ukázková svévole p.p.č. 913/1 a st.p. 108 k.ú. Bernov,
biokoridory a biozóny
Odůvodnění námitky: Jak jsem již uvedl v připomínkách 29.5.2018 viz příloha biokoridory a
biozóny jsou zneužívány k poškození vlastníků pozemků a jsou výrazně ve větším rozsahu, než
ukládají zákonné předpisy.
Popis připomínky:
1. Veřejné projednání územního plánu v květnu 2018 pokládám za neplatné.
2. Biozóny a biokoridory jsou v podstatně větším rozsahu, než ukládají závazné zákonné
předpisy (dalšími znaleckými posudky u případného soudu, navíc jsou v rozporu
s realitou)
3. Arogance úřadu ve vztahu k občanům či vlastníkům pozemků, vůbec žádná dohoda
k jednání o připomínkách, ale nekompromisní diktát.
4. Samotnou filozofii tvorby územního plánu Nejdku pokládám za špatnou. To je ale
samozřejmě pouze můj osobní názor.
5. Postup úřadu v tvorbě územního plánu a jeho neochota jednat a vyjít vstříc mi již
omezila snahu rozvíjet podnikání a zemědělské podnikání jsme již kvůli tomu ukončili
úplně.
6. Jak jsem již uvedl v přiložených materiálech, dělám pro životní prostředí více než je
obvyklé, a to na vlastní náklady.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce
Uplatněná námitka se netýká řešených ploch opakovaného veřejného projednání návrhu
územního plánu.
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K jednotlivým bodům pak pořizovatel uvádí následující:
K namítané neplatnosti veřejného projednání územního plánu v květnu 2018)
Zastupitelstvo města usnesením č. ZM/450/14/09 ze dne 4. 6. 2009 schválilo záměr
na pořízení Územního plánu Nejdek. Zadání územního plánu bylo projednáno v průběhu
června až července 2013. Upravené zadání bylo schváleno zastupitelstvem města dne 25. 9.
2013 pod usn. č. ZM/260/16/2013.
Návrh územního plánu byl vypracován na základě schváleného zadání a projednán na
společném jednání dne 30. 1. 2014. V průběhu lhůty pro podávání stanovisek a připomínek
byla zaslána značná řada připomínek, které požadovaly výrazné navýšení zastavitelných
ploch. V rámci vypořádání stanovisek i připomínek bylo nutné zkoordinovat často
protichůdné požadavky. Po mnohdy i opakovaných jednáních se podařilo dohodnout úpravy
stanovisek tak, aby bylo dosaženo souhlasu.
Upravený a posouzený návrh územního plánu byl projednán na veřejném projednání dne 23.
5. 2018. Veřejná vyhláška, upravený návrh územního plánu i oznámení byly zveřejněny a
odeslány v termínech dle stavebního zákona. V zákonném termínu byla podána řada
stanovisek, námitek i připomínek. Vyhodnocením výsledků veřejného projednání došel
pořizovatel k závěru, že bude nutné opakované veřejné projednání. Z toho důvodu předal
zpracovateli pokyny k úpravě před opakovaným veřejným projednáním a ten připravil
úpravu návrhu územního plánu měněných částí. Namítající vznesl námitku neplatnosti
veřejného projednání až nyní, přičemž nespecifikuje, v čem má neplatnost spočívat.
K námitce týkající se rozsahu biokoridorů a biozón územního systému ekologické stability
(pozn. pořizovatele: slovo „biozóny“ legislativa nezná, podatel námitky měl velmi
pravděpodobně na mysli „biocentra“ V tomto smyslu je níže formulováno vyhodnocení
námitky)
Pořizovatel i přes obecnost námitky přezkoumal rozsah biokoridorů a biocenter v blízkosti
pozemků podatele, přičemž je shledal v souladu se zákonem. Mokřadní LBK č. KV062-KV064
je v lokalitě Dolní Bernov vymezen podle aktuálního stavu přírodních biotopů v roce jeho
zpracování, tj. 2013, přičemž je považován za aktuální i v době přípravy územního plánu.
Dotčený pozemek zbořeniště č. 108 v k.ú. Bernov leží v ose zamokřované údolnice, v níž byla
tato mokřadní větev LBK vymezována. Další LBK mezofilního typu č. KV067-KV068 je
součástí podpůrné zóny NRBK K3/MB. Biokoridor tvoří tzv. koridorový efekt předmětného
NRBK, a proto zůstane zachován. Všechny funkční části LBK vycházejí v Plánu ÚSES
z aktuálního stavu reprezentativních biotopů a není tudíž žádoucí do nich nijak zasahovat,
protože byly rovněž vymezeny na základě stanovištní analýzy. Pokud namítající uvádí, že
rozsah je větší, než ukládají závazné právní normy, lze sdělit, že závazné právní normy
ukládají minimální rozsah, nikoliv maximální. Minimální prostorové parametry skladebných
částí ÚSES, tj. biocenter a biokoridorů, se vymezují pouze na intenzivně obdělávané
zemědělské půdě nebo v již zastavěném území, vše ostatní se řídí podle biotopů a místních
podmínek, aby byla zajištěna budoucí optimální funkčnost ÚSES. Pořizovatel též poukazuje
na to, že namítajícím zmíněné, leč nedoložené sliby či dohody s městem nemohou nikterak
ovlivnit pořizovatele při výkonu přenesené působnosti, což dle ust. § 5 odst. 1 stavebního
zákona je i proces pořizování územního plánu, nejde-li o rozhodování zastupitelstva
v zákonem stanovených případech.
Ke zbývajícím bodům 3 až 6, které se týkají podatelových subjektivních dojmů z procesu
přípravy a přijímání územního plánu Nejdek, nemá pořizovatel co uvést než to, že celý
postup je v souladu se zákonem, namítající měl plně zachovanou možnost uplatnit svá
práva, toho využil a pořizovatel jeho návrhům dílem vyhověl. V rozsahu, ve kterém podateli
nevyhověl, vše řádně odůvodnil.
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Poučení:

Proti Územnímu plánu Nejdek vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

………….………………….
Ludmila Vocelková
starostka města

…………………………...
Pavlína Schwarzová
místostarostka města
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