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Obec  Zádub - Závi ín

.j.: 1/ÚP/ZaZ/2009; STAV/09/181/JC; 1/2009

     V Mariánských Lázních  dne 30.1.2009

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB  ZÁVI ÍN

 Zastupitelstvo obce Zádub  Závi ín, p íslu né podle ustanovení §6 odst.5 písm.c)
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), za pou ití
ustanovení §43 odst.4 stavebního zákona, §171 zákona .500/2004 Sb., správní ád, §13 a
p ílohy .7 vyhlá ky .500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti

vydává

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB  ZÁVI ÍN

obsahuje následující kapitoly:
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I.1. TEXTOVÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁDUB-ZÁVI ÍN

I.1.a.   Vymezení zastav ného území
Hranice zastav ného území (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 1.2.2007. Tato hranice ZÚ je zakreslena na

v ech výkresech grafické ásti vlastního návrhu ÚP a na v ech výkresech grafické ásti od vodn ní návrhu
ÚP krom  výkresu: ir í vztahy

V mezích hranice zastav ného území se nacházejí ásti : Zádub, Starý Zádub,  Závi ín, Milhostov a
Pohodnice

I.1.b.   Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Návrh Územního plánu vychází z historických, kulturních, urbanistických a p írodních  podmínek
e eného území. Podporuje kulturn  historickou symbiózu obce s Mariánskými Lázn mi, dlouhodob
p iná ející  ekonomické i spole enské podn ty pro dal ímu rozvoji e eného území

 Z hlediska urbanistického vývoje  jsou navr eny  logické vývojové kroky, vycházející z konkrétních
historických zalo ení jednotlivých ástí obce. Zejména v ásti Zádub a Závi ín jsou v jádrech zástavby
respektovány urbanistické formy okrouhlic . Návrh umo uje jejich  dopln ní a následný logický vývoj.

Návrh ploch pro bydlení v obci je koncipován s d razem na jejich nekonfliktní vztahy s funk ními
plochami pro dopravními stavby, drobnou výrobu i výrobu, skladování a slu by. Plochy pro bydlení se
vymezují p evá n  pro nízkopodla ní výstavbu RD.

Rozvoj sídla respektuje terénní reliéf, p írodní podmínky i krajiná ské hodnoty území.  Historické hodnoty
území  památky  jako bývalá kovárna Zádub, kamenný k í  Závi ín, kamenný k í  Milhostov jsou
stabilizovány na svých místech.

Území drobné výroby a slu eb jsou rozvíjena v návaznosti na stávající výrobní eventuáln  zem d lské
areály.

Návrh akceptuje  podmínky stanovené pro  území nacházející se v CHKO Slavkovský les, v jeho II. III a
IV, zón . V jihozápadní ásti katastru Milhostova u Mariánských Lázní se nacházejí cenné p írodní lokality.
Rozvoj sídla je navr en tak, aby nedo lo k poru ení zásad ochrany t chto hodnot.

Obec Zádub  Závi ín  se nachází na okraji mariánskoláze ského zlomu. V blízkosti se nachází
významná krajinná dominanta Podhorního vrchu. Silueta obce se projevuje v krajinných panoramatech i v
pohledech z tohoto vrchu. P i návrhu vý kového uspo ádaní obce je omezena mo nost vý kových akcent .

Hlavní cíle rozvoje:
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy, zejména pro bytovou výstavbu s dostate nou rezervou pro

asový horizont navrhovaného územního rozvoje.
Navrhuje p im ené sportovní a rekrea ní plochy.
Územní plán nenavrhuje etapizaci výstavby.
ÚP  navrhuje nové dopravní uspo ádání. Tranzitní osobní dopravu do Mariánských Lázní vede mezi sídly

Zádub a Závi ín. Pro napojení je vyu ita k i ovatka do Ovesných Kladrub s mo ností mimoúrov ového
k í ení se silnicí II/230.

Stabilizuje koncepci technické infrastruktury, zejména odkanalizování Zádubu a Závi ína.

I.1.c.  Urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby
a systému sídelní zelen

I.1.c.1. - Urbanistická koncepce
Územní plán obce Zádub  Závi ín  rozvíjí  historické trendy urbanistického zalo ení. Reaguje na nové

podmínky spole enského, hospodá ského a územního vývoje. Ve funk ním uspo ádání klade d raz na
vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí obce. Je to  funkce bydlení, rekreace a cestovního ruchu.
Zárove  vyu ívá blízkost láze ského m sta Mariánské Lázn  ve prosp ch rozvoje obce.
P íznivým faktorem je bezprost ední blízkost významného golfového h i t  jeho  ást zasahuje do

katastru obce. V severní ásti katastru Závi ín je  uva ováno s plochami pro specifické sportovní vyu ití 
golfová h i t , které dále navazují na stávající golfové h i t  le ící zejména v k.ú. Mariánské Lázn .

Územní plán navrhuje v jednotlivých ástech obce rozvoj ob anské vybavenosti. Je dán prostor pro
mo né uspokojování  pot eb obyvatel obce a spádového území v míst  bydli t .

Plochy ob anského vybavení jsou navr eny  a dimenzovány diferencovan  v centrech sídel nebo
vzhledem k jejich tradi nímu umíst ní.

Územní plán vytvá í podmínky pro vyu ití ploch k podnikatelským aktivitám v oblasti obchodu,
ubytovacích a stravovacích slu eb i dal ích dopl kových slu eb.
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Plo né a prostorové uspo ádání území
Plo né a prostorové uspo ádání je navr eno tak aby jednotlivé ásti obce byly kompaktní a ucelené.

Nov  navr ené zastavitelné plochy logicky dopl ují zastav né území.
Územní plán nov , p im en  k pot ebám a udr itelnému rozvoji obce, roz i uje urbanizované území.

Kladen je d raz na vyvá enost plo ného vývoje, jeho architektonicky i estetický p íznivé uspo ádání.

Prostorové uspo ádání
Stabilizované plochy
1) Pro stavby a zm ny dokon ených staveb ve stabilizovaných plochách stanoví regulativy stavební ú ad s
p ihlédnutím k charakteru okolní zástavby.

2) Vý ka n kterých ásti spole ensky významných objekt  ve stabilizovaných plochách (radnice, kola,
kostel, apod.) m e být vy í ne  je okolní urbanistická struktura. O vý ce rozhoduje  p íslu ný stavební
ú ad.

 Plochy zm n
Pro regulaci prostorového vyu ití ploch zm n jsou stanoveny regulativy prostorového vyu ití:
a) maximální procento zastav ní pozemku
b) minimální procento ozelen ní pozemku
c) minimální - maximální podla nost

Územní rezervy
Pro regulaci prostorového vyu ití ploch zm n nejsou stanoveny regulativy prostorového vyu ití. Vstup do

ploch rezerv je vázán na po ízení zm ny tohoto územního plánu nebo po ízení nového.

I.1.c.2 Zastavitelné plochy a plochy p estavby
Zastavitelné plochy jsou znázorn ny v grafické ásti ve výkresu. Výkres základního len ní území .

ásti území jsou ozna eny Z1-Z 22  zastavitelné plochy, Z 23  nezastavitelné plochy ur ené pro golfové
h i t , Z 24  uva ovaná plocha pro z ízení golfového h i t  byla vypu t na. P estavby se na e eném
území nevyskytují.

Územním plánem jsou vymezeny nové zastavitelné plochy (v sou asnosti  nezastav né), u kterých je
navr ena podstatná zm na ve funk ním vyu ití plochy.

Takto  jsou v územním plánu vyzna eny tyto zastavitelné plochy :

Po adové
íslo

Název
katastrálního
území

Kód
katastrálního
území

Ozna ení  název
plochy

Vým ra v
ha

Druh vyu ití

Z 1 Závi ín 789 704 Severní ást obce
Závi ín 0,9678 bydlení vesnické BV

Z 2 Závi ín 789 704 Severní ást obce
Závi ín 1,6672 bydlení vesnické BV

Z 3
Závi ín
Zádub

789 704
789 691 Severní ást obce

Závi ín

0,2912 +
0,4526 =
0,7438

bydlení vesnické BV

Z 4 Zádub 789 691
Východní ást

Zádubu  Starý
Zádub

1,5871 bydlení vesnické BV

Z 5 Zádub 789 691
Jihozápadní ást

Zádubu- ást.Starý
Zádub

1,4172 bydlení vesnické BV

Z 6
Závi ín
Zádub

789 704
789 691 Ji ní ást obce

Závi ín

1,4611 +
1,0719 =
2,5330

bydlení vesnické BV a
doprava silni ní DS

Z 7 Závi ín 789 704 Východní ást obce
Závi ín 0,6625 bydlení vesnické BV

Z 8 Závi ín 789 704 Východní ást obce
Závi ín 0,7786 doprava silni ní DS

Z 9 Závi ín 789 704 Severní území nad
obcí Závi ín 2,7577

výroba a sklady, lehký
pr mysl VL
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Po adové
íslo

Název
katastrálního
území

Kód
katastrálního
území

Ozna ení  název
plochy

Vým ra v
ha

Druh vyu ití

Z 10 Zádub 789 691 Severní ást obce
Zádub 0,1021

drobná a emeslná
výroba VD
doprava silni ní DS
ve ejné prostranství PS1

Z 11 Zádub 789 691 Severozápadní ást
obce Zádub 2,1235

ob anské vybavení-
t lovýchovná a sportovní

za ízení OS

Z 12 Zádub 789 691 Západní ást obce
Zádub 3,0162 bydlení vesnické BV

Z 13 Zádub 789 691 Ji ní okraj obce
Zádub 0,5095 bydlení vesnické BV

Z 14 Zádub 789 691 Jihovýchodní ást
obce Zádub 2,2777

bydlení vesnické BV a
technická infrastruktura

TI

Z 15 Zádub 789 691 Východní ást obce
Zádub 4,0851

bydlení vesnické BV a
doprava silni ní DS

Z 16 Milhostov u
Mar.Lázní 789 682 Severní okraj obce

Milhostov 0,5157
smí ené vyu ití
vesnického typu VS

Z 17 Milhostov u
Mar.Lázní 789 682 Severní okraj obce

Milhostov 0,2300
bydlení vesnické a
rodinná rekreace BV 1.

Z 18 Milhostov u
Mar.Lázní 789 682 Západní okraj obce

Milhostov 0,0219
technická infrastruktura
TI

Z 19 Milhostov u
Mar.Lázní 789 682 Východní okraj obce

Milhostov 0,6329
bydlení vesnické a
rodinná rekreace BV 1.

Z 20 Zádub 789 691

Roz í ení
komunikace mezi

Zádubem a
Závi ínem

0,7135 doprava silni ní DS

Z 21 Zádub 789 691
Mimoúrov ová
k i ovatka u silnice

II/230
1,4993 doprava silni ní DS

Z 22 Zádub 789 691 Východní okraj obce
Zádub 1,6151 bydlení vesnické BV

Z 23
Závi ín
Zádub 789 704 Severní okraj obce

Závi ín

24,1958 +
1,2830 =
25,4788

plochy pro golfové h i t

Z 24
Závi ín
Zádub 789 704 Východní okraj obce

Zádubu 11,1900
plochy ze zadání-byly

vypu t ny
plochy pro golfové h i t

Regula ní podmínky pro stavby na t chto zastavitelných plochách stanoví tento Územní plán.
Umis ovat stavby a za ízení a rozhodovat o zm n  vyu ití staveb je mo no jen v souladu s regulativy

tohoto  Územního plánu.
Umis ování za ízení technického vybavení, slou ící pro obsluhu jednotlivých ploch, je p ípustné, pokud

jeho  ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í legislativn  p ípustnou mez.
Na plochách, ve stavbách a  za ízeních  je mo no dále provozovat stávající funkce,která není v souladu

s regulativy tohoto ÚP, pouze pokud negativn  neovliv uje základní funkci plochy nad p ípustnou mez ,
nebo  nejsou zde dány d vody pro opat ení podle zákona.
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I.1.c.3 Návrh systému sídelní zelen
ÚP vymezuje ve ejn  p ístupnou sídelní zele  v zastav ném území a na zastavitelných plochách

vymezených k zastav ní jako sou ást ploch ve ejných prostranství.

Rozli ení ve ejných prostranství :

Plochy  ve ejných prostranstvích PS
Jsou navr eny v zastav ném území , Jedná se o plochy ve ejn  u ívané zelen .

Plochy  ve ejných prostranstvích PS 1
Jsou navr eny jako plochy s doprovodnou zelení komunikací a vodních tok , Mohou jsou tvo eny

zelenými pásy a klíny mezi dopravou a jinými funkcemi.

Plochy smí ené nezastav ného území  NSz
Plochy zelen  dopl ující krajinný ráz

Specifické sportovní vyu ití
V ÚP jsou navr eny plochy pro roz í ení golfového h i t .

P írodní priority  maloplo né CHKÚ
V ÚP je vymezeno  území soust ed ných p írodních hodnot  Prameni t  í ky Teplé

Podrobn j í specifikace ploch zelen  je v Hlavním výkresu vyjád ena zna kou a vysv tlena v legend .
Ostatní rozhodující informace jsou zachyceny v Hlavním výkresu územního plánu Zádub Závi ín

I.1.d. Koncepce ve ejné infrastruktury a dal ího ob anského vybavení v etn
podmínek pro její umís ování

I.1.d.1. Dopravní infrastruktura

 Návrh e ení koncepce dopravy
Doprava jako jedna ze základních slo ek tvorby sídel podmi uje jejich rozvoj. V echny komunikace musí

být navrhovány podle moderních zásad: musí p enést po adované objemy automobilové dopravy, sou asn
musí zaru it v prost edí sídel p im ené zklidn ní automobilového provozu a v neposlední ad  p sobit
esteticky.

Ve v ech funk ních plochách budou, d sledn  respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich
u ívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn  e ení p ístupu do t chto staveb,
po adavk  na komunikace, konstrukce a za ízení.

Automobilová doprava
Územní plán navrhuje v e eném území tyto stavby na silni ní síti:
Vedení silnic III.t ídy z stává v e eném území nezm n no s výjimkou nové úpravy k i ovatky silnic II/230

a III/19831. Ta je navr ena jako mimoúrov ová.
Místní komunikace ( bývalá komunikace III/19831) bude odklon na mimo centrum obce Závi ín ji ním

sm rem a hlavní p ipojení obce na II/230 bude vý e uvedenou k i ovatkou
Návrh e í dopln ní a propojení sít  místních obslu ných komunikací. S výjimkou vý e uvedené

komunikace funk ní t ídy C2 jsou ostatní komunikace funk ní t ídy C3.
Komunika ní sí  v sídlech
Koncepce uplatn ná p i e ení dopravní ásti územního plánu v zásad  ponechává stávající komunika ní

skelet. Nové páte ní komunikace jsou navr eny pro nová zastavitelná území. Jejich hlavním ú elem je
stabilizace základní dopravní struktury pro obsluhu území..

Ve v ech zastavitelných územích je p ípustné umis ovat dal í vozidlové komunikace a plochy p ího
provozu slou ící pro obsluhu tohoto území.

Jednotlivé závady v dopravním systému jsou e eny následujícím zp sobem:
Návrh umo uje splnit po adavky SN v místech dopravních závad, p ípadn  kolizní místa eliminuje.

Omezuje po et k í ení se silnicí II/230 v etn  mimoúrov ového propojecí p í a cyklistické stezky ze
Závi ína na Podhoru.

Územní plán stanovuje základní prvky dopravního napojení na stávající sí . Tyto prvky jsou ve ejn
prosp nými stavbami  a jsou vyjmenovány v samostatné ásti

Ostatní dopravní za ízení
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Územní plán neuva uje s vymezením ploch p ípustných nap . pro umíst ní erpací stanice pohonných
hmot.

Doprava v klidu
Odstavování vozidel musí být zaji t no prioritn  v rámci vlastního pozemku stavby. Obecn  platí, e ka dý

investor je povinen zajistit parkování a odstavování vozidel vázaných na jím provozovanou funkci vlastními
prost edky. Investor je povinen p i p íprav  staveb respektovat ve kerou legislativu, která upravuje obecné
technické po adavky na výstavbu, v etn  pasá í souvisejících s e ením dopravy v klidu.

V západní ásti obce Závi ín je navr ena odstavná a parkovací plocha s kapacitou od 30 do 50 osobních
vozidel.

Rovn  v Milhostov  je navr ena plocha pro p ibli n  8 osobních vozidel.
Parkování v rámci uli ního prostoru bude omezeno jen na krátkodobá stání.

Hromadná doprava
Autobusová doprava, MHD
Autobusová doprava bude vyu ívána i nadále stejným zp sobem ve stejných trasách; návrh p edpokládá
p emíst ní zastávky AD ze soukromého pozemku na obecní v rámci návrhu ve ejného parkovi t .

 Nemotoristická doprava
P í provoz  sleduje v zastav ném území zejména uli ní sí . Systém p ích tras je dostate ný a nebude

dopl ován.
V nov  zastavovaných ástech bude p í provoz zaji ován dle pot eby.
Na trase Závi ín  Podhora je pro p ekonání  silnice II/240 navr en podchod pro chodce a cyklisty

 Cyklistická doprava
Nov  se navrhuje dopln ní systému cyklotras trasou z Krakono e k Zádubu a dále ke k i ovatce silnic

II/230 a III/19831 a dále polní cestou do Milhostova. Na trase Závi ín  Podhora je pro p ekonání  silnice
II/240 navr en podchod pro chodce a cyklisty

Ly a ské stezky
Výchozím místem ly a ských tras je prostor u plynové regula ní stanice v Závi ín . P ibli ovací ly a ská

trasa ke golfovému h i ti z stává a napojení na dal í ly a ské trasy je dostate né a nebude dopl ován
samostatnými stezkami.

elezni ní doprava
V rámci návrhového období se nep edpokládá roz í ení stávajících za ízení elezni ní dopravy s výjimkou
p ípadné úpravy zabezpe ovacích za ízení, která bude probíhat na stávajících pozemcích D.

Na této trati se p edpokládá výrazné zkvalitn ní kultury p epravy s ohledem na její privatizaci. P epravu
zde budou zaji ovat moderní vlakové soupravy v pravidelných intervalech.

Letecká doprava
ádná za ízení letecké dopravy nejsou v území navrhována.

I.1.d.2. - Technická infrastruktura

Odkanalizování
Cílem e ení je svedení odpadních vod kanalizací do M stské istírny odpadních vod Mariánské Lázn .

Bude vybudována nová kanaliza ní sí  obce. Spla kové vody v ásti Závi ín budou svedeny k
jihozápadnímu okraji a odtud p e erpávány výtla ným adem v trase komunikací do achty na konci
gravita ní stoky (Starý Zádub) odvád jící spla kové vody do istírny odpadních vod Mariánské Lázn .
Samostatný výtla ný ad bude z prostoru ploch za ízení pr myslové výroby a sklad  severn  od Závi ína.
Navr eno je  p echodné umíst ní p e erpávacího objektu v míst  stávajícího výjezdu sm r K, Vary do doby
otev ení výstavby v plochách pr myslové výroby a sklad , V ásti Zádub jsou spla kové vody svedeny k
jihozápadnímu okraji a odtud p e erpávány výtla ným adem v trase komunikací do achty na konci
gravita ní stoky (Starý Zádub)

V obci Milhostov budou nadále navrhovány samostatné umpy nebo domácí OV. Z d vodu ekonomicky
nevýhodného provozu OV pro celou obec. V p ípad  v t ího nár stu stálých obyvatel je na ji ním okraji
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rezervována plocha R1 pro  samostatnou OV. V budoucnu bude mo né svést spla kové vody novou
kanaliza ní sítí. P e i t né vody budou odvedeny  do p ilehlé vodote e a dále do Jilmového potoka.

Navrhované e ení odvádí, ve keré spla kové vod v území obce Zádub-Závi ín do istírny odpadních vod
Mariánské Lázn .

Pro bydlení v rozptylu -  Pohodnice se navrhuje samostatná OV s odtokem do vodote e.
Srá kové vody budou postupn  p evád ny do de ových stok zaúst ných do stávajících vodote í,
p irozených svodných prvk  a um lých nádr í.

Vodní hospodá ství
V katastrálním území obce Zádub  Závi ín se nachází omezené mno ství studní s pitnou vodou jejich

vydatnost v ak nesta í pokrýt pot ebu obce. Pro zaji t ní dostatku pitné vody byl vybudován vodovodní ád
z úpravny vody Mariánské Lázn . Pitná voda je v dostate ném mno ství erpána do vodojemu Polom a dále
vedena vodovodním ádem do obce.

V obci Milhostov jsou objekty zásobovány vodou z vlastních zdroj .
Dle rozvíjející se výstavby v obci Zádub  Závi ín bude stávající vodovodní sí  roz i ována podle pot eby

po pozemcích komunikací.
V obci Milhostov bude p i výstavb  rodinných dom  brán z etel na stávající zdroje pitné vody. . V p ípad

v t ího nár stu stálých obyvatel se uva uje s prodlou ením vodovodního p ivad e z obce Závi ín.
Na úseku ochrany vod je t eba po ítat s komplexním ist ním v ech odpadních vod, dopln ním

kanaliza ní sít  v e eném území. Ve keré zásahy do ekosystém  infiltra ního území Mariánskoláze ské
z ídelní oblasti posuzovat s ohledem na udr ení ekologické rovnováhy a zaji t ní kvality povrchových a
podzemních vod

Minerální vody
Stavební innost v e eném území musí být v souladu s podmínkami ochrany minerálních vod.
Celé e ené území se nachází v ochranném pásmu II.stupn  IIB(d íve ochranné pásmo III.stupn )

p írodních lé ivých zdroj  láze ského místa Mariánské Lázn .

Zásobování plynem
Jedním ze základních cíl  územního plánu je d sledný systém ochrany a tvorby ivotního prost edí,.

V e eném území, situovaném v bezprost ední blízkosti láze ského území je kladen zejména na úsek istoty
ovzdu í.

Cílem návrhu je zlep ení skladby palivové základny, je  je ur ena pro vytáp ní, p ípravu teplé u itkové
vody a technologii, jak ve stávající zástavb , tak i v nov  budované nebo navrhované.

ást Zádubu a ást Závi ína je zásobována zemním plynem p ivedeným VTL plynovodem DN 150 do
Regula ní stanice umíst né poblí  obce Závi ín. RS bude pro obec Závi ín a Zádub dále slou it jako
p ipojovací bod zásobování st edotlakým plynem.

V souladu s postupujícími pot ebami bude stávající plynovodní sí  v obci dále roz i ována

V maximáln  mo né mí e bude omezováno vytáp ní stávajících rodinných dom  tuhými palivy, co
sebou    p iná í  zvlá t  v podzimních inverzních stavech  podstatné zhor ení ivotního prost edí v dané
lokalit

Do prostoru ploch pr myslové výroby a sklad  a do ásti Milhostov budou dovedeny samostatné
plynovodní ady

Zásobování elektrickou energií
Na krajích jednotlivých sídel je v dy umíst na Trafostanice. Jedna je umíst na v prostoru Starého

Zádubu na kraji katastrálního území obce (p.p. .420/8), dal í je umíst na nedaleko bývalého rekrea ního
centra na Zádubu (p.p. .85/2) a poblí  Obecního Ú adu Zádub (p.p. .489/12). Dal í Trafostanice je umíst na
na okraji Závi ína (st.p. .56) a jedna je na okraji Milhostova (p.p. .308/2).

e eným územím prochází venkovní VVN 110kV. Toto vedení je umíst no mimo obytné oblasti západn
od obce Zádub a p echází na severní stranu od Závi ína. K obytné zón  se venkovní VVN 110 kV p ibli uje
pouze na severozápadním okraji Závi ína.

e eným územím je vedeno venkovní VN 22 kV jedna trasa vede z jihozápadu na severovýchod
e eného území,na východní stran  obcí Zádub-Závi ín. Druhá trasa vede ze západní na jihovýchodní

stranu a prochází mezi obcemi Zádub a Závi ín a dále pokra uje Severovýchodn  od obce Milhostov. Z této
hlavní trasy vybíhají odbo ky k jednotlivým Trafostanicím.
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Vzhledem k navrhované výstavb  nových rodinných dom  je navrhováno posílení celkového p íkonu
el.energie pro toto území.

Návrn e í vybudování nových trafostanic v jednotlivých ástech obce a umo nit tak rozvoj obce i stabilitu
dodávek el.energie

Ve ejné osv tlení

Návrh p edpokládá zachování stávajících tras ve ejného osv tlení. Navrhuje se  dopln ní VO
v zastav ném území a nové rozvody ve ejného osv tlení v rámci výstavby na nových zastavitelných
plochách ásti Zádub-Závi ín i v ásti Milhostov

Spojová za ízení
e eným územím prochází trasy optických sítí, jejich trasy jsou zakresleny v p íslu né situaci.

Nové kabelové rozvody budou dimenzovány na kapacitu uva ované výstavby.
Bezdrátové pokrytí území je pln  zabezpe eno standardními telefonními operátory. Byla instalována

stacionární technická za ízení umo ující pou ití mobilních telefon  v celé obci.
S umíst ním dal ích souprav a za ízeni pro p enos bezdrátového signálu se v e eném území

neuva uje.

I.1.d.3 Nakládání s odpady
Hospodá ství s tuhým domovním odpadem je na území obce ízeno vyhlá kou o nakládání s tuhým

domovním odpadem podle které je zodpov dnou osobou zejména vlastník nebo nájemce nádob ur ených
pro sb r t íd ného i net íd ného odpadu.

Mno ství odpad  produkovaných v obci není p esn  známo, proto e není provád no vá ení p ijatého
mno ství materiálu. Tuhý komunální odpad bude nadále svá en na základ  smluvních vztah   a ukládán na
ízenou skládku mimo území obce

Stejn  bude  provád n separovaný sb r papíru, plastu, skla, a sb r objemného odpadu  Na ve ejných
prostranstvích nebo komunikacích mohou být podle pot eby, s asovým omezením, rozmíst ny
velkokapacitní kontejnery

Na území obce se nenavrhují ádné  skládky komunálního nebo stavebního odpadu.

I.1.d.4 Ob anské vybavení ve ejné infrastruktury
Plochy pro stavby a za ízení slou ící  vzd lávání, výchov  sociálním slu bám, pé i o rodiny,

zdravotní slu by, kulturu,  ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva apod jsou umíst ny v centru ásti Zádub
s vyu itím plochy OV1.

I.1.d.5 Dal í ob anské vybavení ve ejné infrastruktury
Plochy pro stavby a za ízení slou ící  pro obchodní prodej, ubytování, stravování,  slu by a  láze ství

jsou umíst ny v  ástech Zádub a Závi ín pod funkcí  OM, t lovýchova a sport v ásti Zádub s vyu itím
plochy OS .

I.1.d.6 Ve ejná prostranství
Plochy ve ejných prostranství jsou navr eny v t i tích sídel Zádub, Závi ím a Milhostov u M.L. v souladu

s historickou polohou návsí. Jsou ur eny k ve ejnému u ívání.

I.1.e. koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch a stanovení podmínek pro
zm ny v jejich vyu ití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání nerost  a
podobn ,

I.1.e.1 Návrh uspo ádání krajiny
Návrh  e í funk ní vyu ití území a stanovuje zásady organizace území v etn  uspo ádání krajiny. Cílem

e ení je zachování krajinného rázu.

Návrh vychází ze zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot v území.
D raz je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.

Urbanistická koncepce navrhuje roz í ení zastavitelného území zejména pro hlavní funkci bydlení.
Zachování krajinného rázu je v oblasti zastav ných ploch regulováno koeficienty zaji ujícími hmotovou
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p im enost staveb.  V nezastavitelných plochách je navr ena plocha s rozdílným zp sobem vyu ití z ploch
zelen  na plochu se specifickým sportovním vyu itím  golfové h i t .

Zásady tvorby krajiny byly podpo eny i organizací ostatních funk ních slo ek a zejména dopravy.

Obec Zádub Závi ín je vázána statutem Chrán né krajinné oblasti Slavkovský Les a Chrán ná oblast
p irozené akumulace vod  Chebská pánev.

I.1.e.2 Návrh systému ÚSES
Vymezení ploch  pro ÚSES je znázorn no ve výkresech  Hlavní výkres, Koordina ní výkres a Výkres

p edpokládaných zábor  p dního fondu.Výkresy ÚSES jsou jako p ílohy této textové zprávy za azeny na
jejím konci.

Zásady návrhu ÚSES
a) Na základ  získaných podklad  (BPEJ, typologie) a po dopln ní o poznatky získané podrobným

terénním pr zkumem bylo stanoveno a do map vyneseno základní biogeografické len ní území. Základní
jednotkou biogeografické diferenciace je bioregion, biochora a skupina typ  geobiocén  (dále STG).

b) Na základ  výsledk  terénního pr zkumu, studia podklad  Natura2000, a mapových podklad  ÚPD
(VÚC i katastru) bylo provedeno hodnocení aktuálního stavu vegetace v krajin  a stanoven stupe
ekologické stability jednotlivých krajinných segment . Nejstabiln j í z nich byly za len ny do kostry
ekologické stability.

c) V rámci koordinace vyu ívání území je dokumentace Územního plánu Zádub-Závi ín v souladu s nov
po izovanou dokumentací  Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK), schválenou
dokumentací ÚPN VÚC okresu Cheb a  dále ÚPD Mariánské Lázn  (2002).

d) Na základ  v ech získaných poznatk  byl proveden návrh lokálního ÚSES. P i zpracování návrhu byly
zohledn ny zejména:

- p irozený charakter krajiny  daný stanovi tními podmínkami

- nezbytnost racionálních proporcí mezi produk ními a ekologicky stabilizujícími formacemi v krajin

- kategorie Státní ochrany p írody

- po adavky na estetiku a polyfunk ní vyu ití krajiny

P i návrhu místního ÚSES se vycházelo z obecných kritérií ovliv ujících rozmístn ní a rozsah lokální
kostry a mající vliv na celkové uspo ádání územního systému.

Kritérium rozmanitosti
Charakterizuje pestrost p írodních ekosystém  (vyjád eno v biogeografických jednotkách - STG pro

úrove  základní a pro chorickou úrove  se slu ují do biochor ). Význam kritéria spo ívá v tom, e nám
udává po et a rozmíst ní reprezentativních biocenter. Z toho pohledu je e ené území zna n  rozmanité, ze
skupin typ  geobiocen  jsou to nap . (4AB-B3-4, 5AB3-5, 5B3-4, 6A-AB3-6) Dominantní STG jsou 5AB3,
5B3, 6AB3, 6B3. Vzhledem k lenitosti území a kontrastnímu geologickému podlo í je mnoho BC
kontaktních, skládajících se z více rozdílných stanovi .

Kritérium prostorových vazeb
Charakterizuje komunikativnost a vzájemné vazby mezi jednotlivými ekosystémy, které mezi sebou

navzájem vytvá ejí více i mén  dobré komunika ní vazby, jiné naopak vytvá ejí polopropustné nebo
nepropustné bariéry. Význam kritéria spo ívá v udání p irozených migra ních tras nebo naopak jejich bariér
a tím ur ují sm r biokoridor , které pak jsou spojovací ( stejnorodé trasy ), nebo kontaktní ( mén  stejnorodé
trasy ). Spole n  s p edcházejícím kritériem doplní sí  pot ebných biocenter.

Kritérium minimáln  nutných prostorových a asových parametr
Charakterizuje minimální prostorové dimenze a míru p irozenosti jednotlivých ekosystém , jako nezbytn
nutné podmínky pro existenci ÚSES. Význam kritéria spo ívá v tom, e udává minimální parametry
jednotlivých ástí ÚSES, které zaru ují trvalou existenci alespo  rozhodujících organizm  daného
ekosystému a dále udává etapizaci zakládání a vytvá ení  ÚSES. V podstat  toto kritérium minimalizuje
ÚSES p írodní krajiny na nezbytnou míru. Navr ená biocentra p i svém kone ném charakteru (les)
odpovídají minimálnímu rozm ru, p ípustném v p ípad  naru ených z ásti autochtonních porost , tj. zde
v t inou okolo 5-10 ha. Tato vým ra je minimální, p i které jsou vý e uvedené funkce zachování druh
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je t  v dostate né mí e zabezpe eny. men í biocentra jsou p ípadná v místech s nedefinovatelným
vývojem. Výjimku mohou tvo it segmenty krajiny mapované v rámci Natura2000, kde mohou být do
systému zapojeny i biocentra men ích rozm r , ale kvalitativn  na vý i.

Biokoridory jsou vesm s délkov  dle schválené metodiky, odli nosti v délkách jsou od vodn ny mo ností
optimálního situování biocenter a to bu  stávajících nebo navr ených. V p ípad  del ích biokoridor  jsou
p ítomna v trase p irozená biocentra jako podp rné prvky, zaru ující potenciální vodivost systému.

Kritérium aktuálního stavu krajiny
Udává charakteristiku sou asného stavu krajiny z hlediska sou asné ekologické stability. Z praktického

hlediska se jedná o vy len ní nejkvalitn j ích ploch (ekosystém  ), tj. vymezí se stávající kostra ekologické
stability. V zájmovém území byly ekologicky nejvýzna n j í ásti krajiny (p evá n  lo o segmenty
Natura2000 v hodnocení reprezentativnosti nebo zachovalosti alespo  B) zahrnuty do navrhovaného
systému, pokud byly v souladu s p edcházejícími t emi kritérii.

Návaznost na sousední ÚSES a ir í vztahy
Systém ekologické stability krajiny je napojen na jihozápad  území na k.ú. Vlkovice nivní mozaikou

Jilmového potoka, na jihu a  východ  na k.ú. Ovesné Kladruby nivními spole enstvy í ky Teplé, a na severu
a západ  také p evá n  po mok ej ích tazích do systému dle ÚPD Mariánské Lázn .

V sou asn  p edkládané práci ji  jsou respektovány vy í hierarchické úrovn , zde hlavn  regionální
biocentrum prameni t  Teplé. Regionálním centrem prameni t  Teplé a na n j navazujícími lokálními
biokoridory proochází osa nadregionálního biokoridoru K 47 mezofiln  bu inného typu  Kladská  Zahrádky
(vymezeno v ZÚR KK a ÚTP R). K tomuto biocentru byly pak propojeny i návrhové biokoridory z e eného
kú sm rem do lesních partií .

T i t  ÚSES je v dané krajin  v biotopech ovlivn ných vodou (mok ady, nivy), jeliko  se dá
p edpokládat i jejich dobrý vývoj v budoucnosti. N kolik su ích travních porost  bylo zahrnuto v návrhu
biotop  Natura 2000, z hlediska ÚSES nejsou dob e propojitelné, navíc nehrozí jejich bezprost ední zni ení
zm nou hospoda ení a z hlediska praktického lze jejich exploataci jen st í ur ovat takovým dokumentem
jako je ÚPD obce.

Ruderalizace stanovi  je patrná hlavn  na okraji osídlení, podél vyu ívaných cest a na okrajích niv a
terénních depresí, dále pak u zem d lských objekt , kde je b ná.

Základním kamenem ÚSES daného území je PR - RBC 1 prameni t  Teplé, p evzaté z ÚP VÚC
Chebsko, z n j  pokra uje osa nadregionálního biokoridoru K47. Z regionálního biocentra pokra uje LBK 9
po mokrých tazích p es golfové h i t  sm rem k Pstru ím jezírk m mimo e ené území a LBK 10 soub n
s nadregionálním biokoridorem K47. LBK 10 navazuje na biocentrum LBC 8 (sou ástí nadregionálního
biokoridoru K47) . Do e ného území zasahuje regionální biocentrum RBC 2  Podhora.

Lokální biocentra v e eném území jsou: LBC 1  Milhostovské mofety (ji ní cíp území) na n j  navazuje
regionální biokoridor RBK 01. LBC 2, 3 a 4 jsou pak polo eny p evá n  na nivních spole enstvech na
mok adních ol inách a nivních loukách (L2.2, M1.7, K1, T1.6/T1.5), které tvo í pestrou mozaiku segment .
Mezi t mito biocentry p evá n  na mokrých tazích jsou vymezeny biokoridory LBK1, 2 a 4 p evá n
modálního charakteru. LBK3 je ji  ve své horní ásti spí e kontrastn -modální, tedy spojuje odli né biotopy
(a koliv p vodn  i zde bylo p evá n  mok adní stanovi t ). Biokoridor LBK7 je p idán pouze vzhledem k
po adavku na prostorová kritéria sít , je tedy pouze dopl kový a jeho charakter je p evá n  kontrastní. Z
velké ásti vede po biotopu degradovaných ovsíkových luk (T1.1). Kontrastn  modální biokoridor LBK8
z ásti vede p es ovsíkové louky z ásti p es zamok ené pchá ové louky T1.5. Oba biokoridory ústí do
biocentra LBC5, které je v p evá né ásti mok adního charakteru - ol iny a vrbiny v mozaice s tu ebníkovou
ladou (L2.2, K1 a T1.6). V echny vymezené prvky pak zápasí na okrajích s ruderalizací a invazí Heracleum
mantegazzianum.

LBC 6,7 jsou nad Zádubskou vý inou cca 800m ZJZ  výrazné biocentrum s rybní ky a podmá enými
plochami (LBC7 p evzat z ÚPD Mar.Lázn ). Na tyto biocentra navazují biokoridory LBK 5- p evzat z ÚP
Vlkovice a LBK 6 spojující LBC 2 a 7, LBK 11 navazuje na LBC 7 a pokra uje severním sm rem a  mimo
e ené území.

LBC 8  - významný mok adní ekosystém v plochém údolí horního toku í ky Teplé. LBC 8 prochází
nadregionální biokoridor K47.

Interak ní prvky pak pocházejí v t inou z mapování Natura2000. I6, 1, a 9 jsou spí e mok adního
charakteru, nebo alespo  ovlivn né výskytem vody. I11 je zajímavé spole enstvo na kamenných snosech,
p íbuzné typu L4 - su ové lesy, ostatní jsou charakteru nálet  pionýrských d evin s p eva ující osikou a
b ízou. Také v t ina interak ních prvk  je posti ena ruderalizací
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 Biotické podmínky na stanovi tích ÚSES
Obecn  je v e eném území systém ekologické stability zalo en hlavn  na mokrých tazích, proto e suché

tahy se v tomto typu klimatu ani p íli  nevyskytují a ani p írodní podmínky pro xerofilní tahy nejsou p íznivé.
Ve sledovaném území se v zem d lsky vyu ívané krajin  nevyskytují ádné výrazné skalní výchozy, na
kterých by bylo mo no vymezovat unikátní biocentra suchého typu. Na vrcholu kóty V ol inách se vyskytují
kamenné snosy, které jsou porostlé spole enstvy pionýrských d evin, postupn  p echázejících k L4 (su ové
lesy) s javorem klenem. V t ina takových zbytk  byla za azena jako interak ní prvky.

Jedinými rozsáhlej ími cennými prvky p írody jsou polohy v terénních depresích a nivách. Hlavn  je to na
místech, která jsou tak jako tak nevhodná k intenzivnímu zem d lskému obhospoda ování, nebo vzhledem k
situaci sou asného zem d lství neobhospoda ovatelná z hlediska ekonomického.

Zamok ené pozemky a nivy (zvlá t  Jilmový potok a Teplá) na tomto katastru tvo í nejstabiln j í místa,
p esto e s poklesem intenzity zem d lství místy dochází k degradaci kv tnat j ích pasá í a druhové slo ení
neodpovídá po adavk m ochrany p írody. Nejstabiln j í spole enstva tvo í mladé porosty vrbin a ol í,
nevyvinuté jsou zde rákosiny, naopak jsou dob e vyvinuté vlhké pchá ové a tu ebníkové louky, jejich
problémem se stává (zvl. u pchá ových luk) ponechání ladem.

Nivní prvky navr eného ÚSES jsou stále je t  zatí eny vy ím mno stvím ivin.

Managementová  opat ení  v ÚSES
Opat ení v podobných krajinách jsou obecn  velmi podobná a  shodná. I v tomto kú nejsou prvky ÚSES

z hlediska zem d lského hospodá e dogma, jakým je nap . rezervace. V t chto navr ených prvcích je
mo né hospoda it pokud to odpovídá ur enému managementu. V nivních polohách je to obvykle kosení 1-2x
do roka, nebo omezená pastva dobytka v max. 0.5 VDJ (velké dobyt í jednotky) na 1 ha louky. Lep í
alternativou je ov em kosení a odvoz travní hmoty. Ideální je kombinace takového hospoda ení s
ekozem d lstvím a pou íváním co nejmen í mo né míry mechanizace a t kých stroj .

V místech, kde je ÚSES polo en na nivních polohách zarostlých d evinami, je mo né provést ob asnou
probírku tak, aby se dosáhlo nestejného v kového slo ení d evin. Podmínkou je ov em následná obnova
d evinné povahy biotopu p iséváním vhodných druh  d evin. Vzhledem k epidemiologické situaci v
Karlovarském kraji by se do niv m la dostat i ol e edá (Alnus incana), i kdy  t i t  výskytu zde má
p irozen  ol e lepkavá (Alnus glutinosa). Ol e by m la tvo it min. cca 30 % druhové skladby, b ehové
porosty rybník  a okraje mok adních biocenter by m ly být osázeny (nebo lépe ponechány k nalétnutí)
vrbami.

Ol ové a vrbové porosty v p edpokládaných prvcích ÚSES a interak ních prvcích (bude-li v p ípadném
projektu ÚSES uznáno za vhodné jejich dosazování) by m ly vycházet z materiálu místní biochory (náletu je
zde dost a lze i po kat na uchycení náletových jedinc  podél b eh ). P isévání d evin (zvlá t  jehli nan ) v
nivách se jeví jako nevhodné. V cca 15-20 letých intervalech by mohla probíhat postupná probírka niv
(výchovný zásah), s vytvo ením nejlépe nepravidelného sponu (rozestupu) v porostu, p ípadn  je mo né
nechat v e p irozenému vývoji spole enstva (vyu ití vnitrodruhové konkurence), zvlá t  v územích
Natura2000 s klasifikací reprezentativnosti nebo zachovalosti A-B a typem L2.2.

V interak ních prvcích spo ívá management v této dané krajin  spí e v tlumení ruderálních druh
(mechanické ni ení hlavn ), zvlá t  pak u bol evníku. Dosadby se v této fázi dokumentace nep edpokládají,
jejich návrh je spí e sou ástí projektu ÚSES.

I.1.e.3 Prostupnost krajiny
ÚP stabilizuje stávající ú elové cesty v krajin , které jsou vyu ívány pro zem d lské ú ely

údr by krajiny a zárove  navrhuje nové ú elové cesty v krajin  :
Doprava p í

Územní plán respektuje stávající  p í turisticky zna ené trasy. Jejich sí  je v katastrálním území
obce dostate ná.

Cyklistická doprava

Obcí prochází cyklistické trasy mimo jiné i trasa Euroregion Egrensis .  V hlavním výkresu je
navr eno dopln ní cyklostezek, zejména trasa Zádub  Milhostov.

Ly a ské stezky

Systém ly a ských b eckých tras je dostate ný a nebude dopl ován stabilními samostatnými
stezkami.
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Komunikace hospodá ské

ÚP up ednost uje obnovu historicky vedených hospodá ských a polních cest, zejména pokud
z staly zachovány v katastru nemovitostí.

I.1.e.4  Protierozní opat ení
K zásadnímu po kozování p d erozí v katastrech obce nedochází.

P i vy ích sklonech terénu je zejména orná p da ohro ena vodní erozí a je nutné volit správný zp sob
zem d lského vyu ití aby byla eroze vylou ena.

Devastace vlivem t by nerostných surovin je star ího data a stabilizována . Jde o maloplo ný  rozsah.
Pod smrkovými monokulturami lze p edpokládat podzoliza ní procesy.

I.1.e.5 Opat ení proti povodním

Záplavové území se v katastru obce Zádub  Závi ín  nevyskytuje.
Obecn  je pro omezení nebezpe í zátop nutné zvý it reten ní schopnost krajiny jako preventivní
protipovod ové opat ení i v místech kde k povodním nem e docházet.
Za základní technická preventivní opat ení lze pova ovat:

- optimální druhová skladba les  s vy ím podílem listnatých d evin
- ir í v ková skladba les , zamezení holose í
- usm r ování zem d lské innosti
- vhodné pozemkové úpravy
- roz í ení ploch s trvalým travním porostem
- zachování p irozené linie tok  v krajin , meandr  a slepých ramen
-- vhodné trasování liniových staveb
-  sni ování rychlosti odtoku vody z krajiny

I.1.e.6 Koncepce rekrea ního vyu ívání krajiny
Rekrea ní vyu ívání krajiny se p edpokládá v pou ívání  turistických cest, cyklostezek a

ly a ských b eckých tratí.
V oblasti turistického ruchu vytvo it podmínky pro nové formy rehabilita n  rekrea ního

programu a usilovat o hospodárné vyu ití potenciálu zdej ího zachovalého ivotního  prost edí.
Podporovat rozvoj  regionálních cyklotras, v zimním období vyu ít vysoké nadmo ské vý ky a
rozvíjet b ecké stopy.

Spolupracovat s mezinárodními aktivitami v cestovním ruchu, podporovat investice do
cestovního ruchu, vytvá et podmínky pro konání významných sportovních akcí na golfovém h i ti

Vytvá et podmínky pro vhodnou reklamu obce s vyu itím v ech moderních informa ních forem
Respektovat p írodní bohatství místa, navázat na tradici obce, genius loci, odstra ovat rozpory

vzniklé z chybného pojetí p ede lé výstavby
Stanovit a realizovat ve ejn  prosp né stavby z hlediska pot eb obce

I.1.e.7 Plochy pro dobývání nerost
V e eném území se nenachází lo isko t itelných nerost .

Ekologická stabilita

Ekologická stabilita krajiny v katastru obce Zádub  Závi ín a Milhostov u Mar.Lázní  je
p im ená, ani není zapot ebí její obnovy
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Tabulková ást ÚSES
Biokoridory

Název
prvku

Bli í vymezení Plocha
délka
(min.)

Aktuální stav Navr ená opat ení Typ
prvku

RBC
1

Prameni t
í ky Teplé

68 ha Významné mok adní
ekosystémy

Dlouhodobými opat eními
trvale p ízniv  ovliv ovat

p irozený vývoj

Reg
BC
F

RBC
2

Zasahující ást
biocentra pod

Podhorním
vrchem

21 ha
Významné mok adní

ekosystémy

Dlouhodobými opat eními
trvale p ízniv  ovliv ovat

p irozený vývoj

Reg
BC
F

LBC
1

Ji ní cíp území 11 ha nivní mozaika biotop ,
místy s kulturní smr inou,

p eva ují ol iny

ponechat p irozenému vývoji
s ob asným kosením nivních

luk, ni it neofyty

Reg
BC
F

LBC
2

700 m ji n  od
Zádubu

15,4 ha kv tnatá nivní ol ina se
sasankou hajní, vraním

okem, prvosenkou vy í,
koko íkem p eslenitým

ni it neofyty

Lok
BC
F

LBC
3

JV okraj území 14,3 ha nivní mozaika biotop  s
p evládající ol inou s ol í

edou i lepkavou

ob as kosit nivní louky (lze i
ponechat p irozenému

vývoji)

Lok
BC
F

LBC
4

200 m od LBC3 6 ha travnatá ol ina se
sk ípinou, p esli kou a

kapradinami

monitorovat neofyty, hrozí
rychlé zavle ení z

následujícího biocentra

Lok
BC
F

LBC
 5

200m Z od
Závi ína

6,2 ha mok adní ol ina s náletem
bol evníku

ponechat p irozenému vývoji,
ale zni it bol evník

Lok
BC

F
LBC

6
800 m ZJZ od

Zádubu
1,8 ha sv tlá ol ina, pouze

dopln k ML biocentra
LBC13

podpo it p irozený ekoton,
ponechat klen, místy b ízu,
z ásti smrk, nezasahovat do

ol ové ásti

Lok
BC
F

LBC
7

Nad Zádubskou
vý inou

10 ha rybní ek s podmá enými
plochami, zdroj druhové

diverzity pro okolí

obnovit hráze
rybní k ,kosení luk,

ponechat náletové d eviny,
mo no dosadit t e e  a je áb

Lok
BC
F

LBC
8

600m SV od
Závi ína

20 ha niva Teplé s ol inami a
vrbinami v ose

nadregionálního
biokoridoru

ponechat vývoji, tlumit
ruderál, kosit lou ky

Lok
BC
F

NRBK
47

Severo
východní

okraj, NRBK
Kladská -
Zahrádky

významné mok adní
ekosystémy v plochém

údolí toku í ky Teplé, na
náplavech potok  vzniklých
ze zv tralin proterozoických

amfibolit .

dlouhodobými opat eními
trvale p ízniv  ovliv ovat
p irozený vývoj a postupn
sm ovat lesní porosty ke
skupinov  výb rnému lesu

Nadreg
BK
F

RBK
1

Ji ní okraj
 území

900m nivní tah+strán  sT1.1, K3,
X12, L4 monitorovat a ni it neofyty

Lok
BK
F

LBK
1

Ji ní okraj
území

900m nivní tah+strán  sT1.1, K3,
X12, L4

monitorovat a ni it neofyty Lok
BK
F

LBK
2

Ji ní okraj
území

800m
nivní tah siln  naru ený

bol evníkem

monitorovat a ni it neofyty,
postupn  m nit kulturní
smr iny k p irozeným

porost m

Lok
BK
F

LBK
3

500m J od
Zádubu

280m zvlá t  silný problém s
bol evníkem, místy kosený

trávník

monitorovat a ni it neofyty,
p ipravit revitalizaci toku a
prameni t  v horním úseku

Lok
BK

F
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Název
prvku

Bli í
vymezení

Plocha
délka
(min.)

Aktuální stav Navr ená opat ení Typ
prvku

LBK
4

800m JV od
Zádubu

800m místy smr iny a ol iny s
bol evníkem

nutno zlikvidovat bol evník,
omezit smrk.

Lok
BK

F
LBK

5
Vlkovice -

1300 m JZ od
Zádubu

2000 m meliorováno, místy kulturní
louka

kosení luk nebo omezená
pastva, revitalizace toku

Lok.
BK

F
LBK
 6

400m JZ od
Zádubu

870 m návrhový biokoridor v polních
alu ních polohách, místy

drobné rybní ky

postupn  nechat nalétnout
jako ekoton, a  les, nebo

et z remízk , ni it neofyty,
omezit ruderál, kosení

lu ních porost .

Lok.
BK
N

LBK
7

V od Zádubu
podél silnice

1000 m místy ruderál podél drobné
meliorované vodote e, podél

silnice nálet

omezit ruderál, postupn
p evést na ekoton, hlavn  na

okrajích

Lok.
BK

F

LBK
 8

LBK
 8a

V od Závi ína
podél silnice

1100 m p evá n  trasa vede skrze
intenzivní louky, v S ásti p es

zamok ené louky

vybudování ekotonu s
travnatými prolukami

Lok.
BK

F

LBK
9

Podél Teplé
cca 600m SV
od Závi ína

500m niva Teplé s ol inami
avrbinami v ose

nadregionálního biokoridoru

ponechat vývoji, tlumit
ruderál, kosit lou ky

Lok.
BK

F
LBK
10

od prameni t
Teplé - RBC4
ke k í ení s

I/21

520m niva Teplé s ol inami
avrbinami v ose

nadregionálního biokoridoru

ponechat p irozenému vývoji,
ni it neofyty

Lok.
BK

F

  LBK
11

Z od Zádubu
navazuje na

LBC 7

biokoridor v polních a lu ních
polohách, místy drobné

rybní ky, zdroj druhové
diverzity pro okolí

ponechat náletové d eviny,
mo no dosadit t e e  a je áb

Lok.
BK

F

Biocentra a biokoridory:
  u typu prvku : Vy - vymezeno, N-návrh, F - funk ní, F - z ásti funk ní pou ité zkratky u
Natura2000 dle katalogu biotop  (AOPK R, Praha 2003). Fyziotypy dle Pet í ka.

Interak ní prvky
Název
prvku

Bli í
vymezení

Plocha
délka
(min.)

Aktuální stav Biotop Natura
2000

Navr ená opat ení Typ
prvku

I1 JZ od
Zádubu

0,5 rybní ek se rdestem a
b ehovým porostem

X12, M1.1,
M1.7, V1.F,
K1

nezasahovat, pouze
tlumit ruderál, ni it
neofyty, omezit se lap
okraj

I

I6 JZ od
Zádubu

0,3 nevýrazné lu ní
prameni t  s e i nicí

R1.2, T1.10 bez zásahu I

I9 JZ od
Zádubu

0,03 eutrofní strouha,
degrad. pastvou

R1.2, T1.10 omezit roz lapávání I

I10 remíz ve
svahu JV od
Zádubu

0,5 vrbiny s b ízou s
sítinou na svahovém
zamok ení, jinak nálet

X12 dtto I

I11 na kót  V
ol inách

1 b íza, osika, trnka na
kamenných snosech

X12 ponechat vývoji, tlumit
ruderál, ni it neofyty

I

I12 600m J od
Závi ína

0,7 javorový nálet na
svahu

X12 nezasahovat, mo no
doplnit ekoton

I

I13 vý ina nad
Milhostovem

0,36 nevýrazný remíz s
osikou

X12 doplnit, nebo nechat
doplnit p irozen
ekotonový okraj, nejl.
ke e

I
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I.1.f. stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením
p eva ujícího ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit, p ípustného
vyu ití, nep ípustného vyu ití, pop ípad  podmín n  p ípustného vyu ití t chto
ploch a stanovení podmínek ochrany krajinného rázu (nap . vý kové regulace
zástavby, intenzity vyu ití pozemk  v plochách)

Podmínky pro vyu ití ploch s rozdílným vyu itím

Plochy bydlení
Bydlení vesnické       BV

Bydlení vesnické a rodinná rekreace    BV.1

Bydlení v rozptylu       BR

Plochy ob anského vybavení
Ob anské vybavení - ve ejná infrastruktura   OV .1

Ob anské vybavení  komer ní za ízení    OM

Ob anské vybavení   t lovýchovná a sportovní za ízení OS

Plochy ve ejných prostranství
Plochy parkové a okrasné zelen     PS

Ostatní dopl ující samostatné plochy zelen    PS.1

Plochy smí ené obytné
Smí ené vyu ití vesnického typu  SV

Plochy dopravní infrastruktury
Doprava silni ní  DS

Doprava elezni ní  DZ

Plochy technické infrastruktury
Technická infrastruktura  TI

Plochy výroby a skladování
Drobná a emeslná výroba     VD

Výroba a skladování- lehký pr mysl     VL

Výroba a skladování - zem d lská výroba   VZ

Plochy vodní a vodohospodá ské
Plochy vodní a vodohospodá ské    W

Plochy zem d lské
Plochy zem d lské  orná p da     NZ

Plochy zem d lské  trvalý travní porost   NZ
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Plochy lesní
Plochy lesní       NL

Plochy p írodní
Plochy p írodní       NP

Plochy smí ené nezastav ného území
Plochy smí ené nezastav ného území  krajinná zele  NSz

Plochy smí ené nezastav ného území  sport   NSs

Bydlení vesnické - BV

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení pro bydlení -  rodinné domy,
bytové domy  do dvou nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím.
P ízemní stavby pro p stitelství a p ízemní stavby pro malochov drobných
hospodá ských zví at  za ú elem samozásobení

p ípustné Stavby bytových nízkopodla ních dom  se zázemím obytné zelen . Obytné
budovy s mo ností áste ného komer ního vyu ití  kancelá , maloobchod-
max.200m2, ve ejného stravování  max.50 míst, provozy neru ících slu eb.
Stavby pro malochov hospodá ských zví at. Gará e slou ící pro obsluhu
území a gará e k bytovému nebo rodinnému domu.
Kulturní, zdravotnická a kolská za ízení.

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení, jejich  negativní
ú inky na své okolí zhor ují ivotní prost edí p ekra ují hygienické limity a
jinak naru ují pohodu bydlení. Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a
za ízení nesouvisející s hlavním a p ípustným vyu itím
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Bydlení vesnické a rodinná rekreace  BV.1

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení pro bydlení -  rodinné domy,
bytové domy  do dvou nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím. Stavby
pro rekreaci  stavba pro rodinnou rekreaci, ubytovací objekty do dvou
podla í s obytným podkrovím s prostory pro ve ejné stravování  max.30míst
P ízemní stavby pro p stitelství a p ízemní stavby pro malochov drobných
hospodá ských zví at  za ú elem samozásobení

p ípustné Stavby bytových nízkopodla ních dom  se zázemím obytné zelen . Obytné
budovy s mo ností áste ného komer ního vyu ití  kancelá , maloobchod-
max.200m2, ve ejného stravování  max.40 míst, provozy neru ících slu eb.
Stavby pro malochov hospodá ských zví at. Gará e slou ící pro obsluhu
území a gará e k bytovému nebo rodinnému domu.
Kulturní, zdravotnická a kolská za ízení. Víceú elová travnatá h i t

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení, jejich  negativní
ú inky na své okolí zhor ují ivotní prost edí p ekra ují hygienické limity a
jinak naru ují pohodu bydlení. Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a
za ízení nesouvisející s hlavním a p ípustným vyu itím

Bydlení v rozptylu  BR

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení pro bydlení -  rodinné domy o
jednom podla í s obytným podkrovím. Stavby pro rekreaci  stavby pro
rodinou rekreaci o jednom podla í s obytným podkrovím
P ízemní stavby pro p stitelství a p ízemní stavby pro malochov drobných
hospodá ských zví at  za ú elem samozásobení

p ípustné Stavby bytových nízkopodla ních dom  se zázemím obytné zelen . Stavby
pro malochov hospodá ských zví at. Gará e slou ící pro obsluhu území a
gará e k rodinnému domu nebo rekrea ní chat .

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení, jejich  negativní
ú inky na své okolí zhor ují ivotní prost edí p ekra ují hygienické limity a
jinak naru ují pohodu bydlení. Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a
za ízení nesouvisející s hlavním a p ípustným vyu itím
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Ob anské vybavení  ve ejná infrastruktura OV.1

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení pro ve ejnou správu, pro
správní a obslu né innosti státu, kraje nebo obce, i celk  vymezených
podle zvlá tních p edpis  (správní ú ady, po tovní ú ady, archivy, soudy a
zastupitelství, celní ú ady, hasi ské záchranné sbory, policie), kultury- pro
innost kulturní, vzd lávací, spolkové a církevní (divadla, koncertní sín ,

kina,, kulturní domy, knihovny, galérie, zájmové organizace, strany, svazy,
spolky, nadace, muzea, církve), kolství  pro innosti spojené se kolstvím
a vzd láváním

p ípustné Stavby a za ízení pro obchodní prodej, t lovýchovu a sport, ubytování,
stravování, slu by, v du a výzkum, láze ství a  související dopravní a
technické infrastruktura

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení, jejich  negativní
ú inky na své okolí zhor ují ivotní prost edí p ekra ují hygienické limity.
Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Ob anské vybavení  komer ní za ízení  OM

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení  pro obchodní prodej,
ubytování, ve ejné stravování a slu by

p ípustné Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení  pro t lovýchovu a sport, ,
v du a výzkum, láze ství a související dopravní a technická infrastruktura

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení, jejich  negativní
ú inky na své okolí zhor ují ivotní prost edí p ekra ují hygienické limity.
Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Ob anské vybavení   t lovýchovná a sportovní za ízení - OS

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení  pro t lovýchovu a sport,
h i t , kolbi t  a ostatní sportovi t .

p ípustné Dopravní a technická infrastruktura, stavby a zm ny dokon ených staveb pro
stravování a slu by pouze v objektech pro hlavní vyu ití

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení, jejich  negativní
ú inky na své okolí zhor ují ivotní prost edí a p ekra ují hygienické limity.
Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím
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Plochy ve ejných prostranství  PS

hlavní vyu ití Ve ejná prostranství a plochy okrasné a parkové zelen  upravené pro
obecné u ívání

p ípustné Parková vybavenost, prvky drobné architektury, mobiliá  pro relaxaci,
d tská h i t

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Plochy ve ejných prostranství  PS.1

hlavní vyu ití Ostatní dopl ující samostatné plochy zelen  pro obecné u ívání

p ípustné Odstavná stání pro osobní vozidla, parková vybavenost (prvky drobné
architektury)

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Smí eného vyu ití vesnického typu  SV

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení pro bydlení s podílem
drobné výroby, slu eb, maloobchodní, stravovací slu by

p ípustné Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení pro ubytování, sociální
slu by a související dopravní a technická  infrastruktura. Objekty pro
malochov drobných hospodá ských zví at a malochov hospodá ských
zví at.

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení, jejich  negativní
ú inky na své okolí zhor ují ivotní prost edí a p ekra ují hygienické limity.
Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím
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Doprava silni ní -DS

hlavní vyu ití Pro dopravní silni ní sí , sb rné komunikace a místní obslu né
komunikace

p ípustné Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení údr by pozemních
komunikací, erpací stanice pohonných hmot, dopravní za ízení a
dopravního vybavení, odstavná stání pro automobily, autobusy a nákladní
automobily,

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Doprava elezni ní - DZ

hlavní vyu ití Regionální a státní elezni ní sí , v etn  stanic, zastávek a nástupi ,
provozní budovy a stavby dep, opraven

p ípustné Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení   pro elezni ní dopravu,
za ízení a dopravní vybavení a p ístupové komunikace

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Technická infrastruktura  TI

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení  vodovod , kanalizací,
elektrorozvod , plynovod , teplovod , spoj , produktovod ,  (p ípadn  pro
spole ná vedení  kolektory)

p ípustné Pozemky související dopravní infrastruktury

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím
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Drobná a emeslná výroba  VD

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení pro malovýrobu nebo
p idru ená výroba v etn  výrobních i nevýrobních slu eb

p ípustné Servisní provozy a sklady pro hlavní vyu ití, integrované bydlení pro
správce nebo majitele, související dopravní a technická  infrastruktura,
sociální a správní zázemí, odstavování vozidel

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Výroba a skladování- lehký pr mysl  VL

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení  pro stá írnu minerálních
vod,

p ípustné Servisní provozy a sklady pro hlavní vyu ití, sociální a správní zázemí,
související dopravní a technická  infrastruktura, odstavování vozidel pro
hlavní vyu ití

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Výroba a skladování - zem d lská výroba  VZ

hlavní vyu ití Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení  pro rostlinnou výrobu
p stitelství, skleníky; sklady pro zem d lskou výrobu, provozní zázemí.
Stavby pro chov hospodá ských zví at

p ípustné P idru ená drobná výroba související s hlavním vyu itím, dílny, sociální a
správní zázemí, integrované bydlení pro správce nebo majitele, související
dopravní a technická  infrastruktura , odstavování vozidel pro hlavní vyu ití

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím
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Plochy vodní a vodohospodá ské  W

hlavní vyu ití Plochy zaji ující podmínky pro nakládání s vodami, ochranu p ed jejich
kodlivými ú inky nebo suchem, regulaci vodního re imu území

p ípustné Stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení pro regulaci vodního re imu
a pln ní dal ích ú el  stanovených právními p edpisy upravujícími
problematiku na úseku vod  a ochrany p írody a krajiny

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím.

Plochy zem d lské  orná p da  NZ
(V hlavním výkresu barva okrová NZ)

hlavní vyu ití Krajinná zóna zem d lské produkce  území ur ené k produkci
zem d lských plodin, plochy zem d lské prvovýroby na ZPF v etn
intenzivních forem

p ípustné Plochy  ú elových staveb pro zem d lskou prvovýrobu souvisejících
s hlavním vyu itím

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Plochy zem d lské  trvalý travní porost  NZ
(V hlavním výkresu barva sv tle zelená NZ)

hlavní vyu ití Krajinná zóna zem d lské produkce  území ur ené k produkci
zem d lských plodin, plochy zem d lské prvovýroby na ZPF v etn
intenzivních forem

p ípustné Plochy ú elových staveb pro zem d lskou prvovýrobu souvisejících
s hlavním vyu itím

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím.
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Plochy lesní  NL

hlavní vyu ití Krajinná zóna lesnické produkce,  nezastavitelné plochy les  ur ené
p edev ím k pln ní funkcí lesa ve smyslu lesního zákona: p evá n  lesy
hospodá ské,
povrchová za ízení pro rozvod nebo odvod vody

p ípustné stavby a za ízení lesního hospodá ství  a lesnické výroby, související
dopravní a technická infrastruktura

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím.

Plochy p írodní  ochrana p írody - NP

hlavní vyu ití P írodní priority  krajinná zóna s plochami vymezenými pro územní
ochranu

nep ípustné Ve keré stavby a za ízení

Plochy smí ené nezastav ného území  krajinná zele  - NSz

hlavní vyu ití Stromo adí, remízky, zele  úvoz , a mezí v krajin , nutná za ízení  pro
zaji t ní zem d lské innosti

p ípustné Sady a zahrady v krajin  Stavby související s hlavním vyu itím (seník,
ohrazení pastvin,polní cesty)

nep ípustné Ve keré stavby, zm ny dokon ených staveb a za ízení nesouvisející
s hlavním a p ípustným vyu itím

Plochy smí ené nezastav ného území  sport - NSs

hlavní vyu ití Krajinná zóna se specifickým sportovním vyu itím  golfové h i t

p ípustné Maloplo né p ízemní objekty do 120m2 související s hlavním vyu itím  
p íst e ky, obslu né objekty, sociální zá ízení.

nep ípustné Ve keré stavby a za ízení nesouvisející s hlavním a p ípustným vyu itím
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Vysv tlivky pojm :

Maloobchod
  Maloobchodem se rozumí obchodní za ízení, objekt, který slou í k obchodu s max.celkovou plochou

200m2 v jednom podla í v etn  provozn  souvisejících za ízení nebo s nezbytnými parkovacími plochami do
20 míst.

Provozy neru ících slu eb, výrob a chov
  Neru ící provozy se rozumí takové innosti, které neobt ují hlukem i zápachem a dal ími negativními
ú inky nad p ípustnou míru danou hygienickými p edpisy stanovené pro vymezenou lokalitu.

Ru ící za ízení
  Ru ící za ízení se rozumí objekty, jejich  negativní ú inky a vlivy omezují, obt ují a ohro ují (v etn

ohro ení dobré pov sti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalit , nad
p ípustnou míru (nap . herny, erotické salony, diskotéky, tan írny, no ní kluby apod.)

Kulturní za ízení
Kulturním za ízením se rozumí v echny objekty pro kulturu (nap . knihovny, muzea, výstavní sín ,

ob adní sín , divadla, kina, spole enské sály, církevní stavby  kostely a modlitebny) s vyjímkou ru ících
za ízení.

Stavby pro malochov drobných hospodá ských zví at:
  Malochovem drobných hospodá ských zví at se rozumí chov ur ený pro vlastní spot ebu, negativní
ú inky a vlivy na okolí nesm jí p ekro it p ípustnou míru danou hygienickými p edpisy stanovené pro
vymezenou lokalitu. Drobným hospodá ským zví etem se rozumí zví e do hmotnosti 25 kg.

Stavby pro malochov hospodá ských zví at :
  Malochovem hospodá ských zví at se rozumí chov do 25 kus  trvale ustájených zví at, negativní vlivy na

okolí nesm jí p ekro it p ípustnou míru danou hygienickými p edpisy. Hospodá ským zví etem se rozumí
zví e s hmotností nad 25kg.

Za ízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality :
  Rozumí se taková za ízení a stavby, jejich  kapacity svým rozsahem v podstat  nep esahují
- v územích pro bydlení pot eby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umíst ny
- v územích ostatních pot eby trvale a do asn  p ítomných osob v lokalit  ve které jsou umíst ny

Ve ejné prostranství
Plochy ve ejných prostranství jsou prostory p ístupné ka dému bez omezení, tedy slou ící obecnému

u ívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ve ejná prostranství tvo í zejména návsi, ulice,
chodníky, silnice a místní komunikace, ve ejná zele , parky, tr i t , pr chody, nadchody.podchody apod.

Drobná výroba
Rozumí se objekty výrobního za ízení malého rozsahu co do zastav ní pozemku, po tu zam stnanc  a

objemu p epravy.
V územích výrobních (VD) je objekt drobné výroby za ízení, jeho  zastav ná plocha nep esahuje 400m2.
V ostatních (BV,BV1,BR,SV) je objekt drobné výroby za ízení jeho  plocha celkem ve v ech podla ích

nep esahuje 100m2.

Slu by
Slu bami se rozumí stavby a za ízení nevýrobního charakteru, jejich  zastav ná plocha nep esahuje

200m2, s vyjímkou ru ících za ízení

Ostatní zde nedefinované pojmy
Význam v ech ostatních pou itých pojm  je shodný s definicemi uvedenými ve stavebním zákonu,

obecn  technických po adavcích na výstavbu a souvisejících p edpisech.
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Ve v ech zastavitelných územích je p ípustné umis ovat :

a) komunikace vozidlové a odstavná stání slou ící pro obsluhu t chto ploch
b) plochy p ího provozu.
c) zele
d) technickou infrastrukturu

Prostorové uspo ádání stabilizovaných ploch
Pro stavby a zm ny dokon ených staveb ve stabilizovaných plochách stanoví regulativy stavební ú ad s

p ihlédnutím k charakteru okolního zastav ní.
Vý ka n kterých ásti spole ensky významných objekt  ve stabilizovaných plochách (radnice, kola,

kostel, apod.) m e být vy í ne  je okolní urbanistická struktura. O vý ce rozhoduje  p íslu ný stavební
ú ad.

Prostorové uspo ádání ploch zm n
Pro regulaci prostorového vyu ití území nov  zastavovaných ploch jsou stanoveny tyto regulativy

prostorového vyu ití území:
a) maximální procento zastav ní pozemku
b) minimální procento ozelen ní pozemku
c) minimální - maximální podla nost
Maximální procento zastav ní pozemku udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech objekt

k celkové plo e pozemku.
Minimální procento ozelen ní pozemku udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen  k

celkové plo e pozemku.
Minimální - maximální podla nost udává minimální a maximální po et nadzemních podla í objektu v etn

podkroví.
Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku

ur eného pro výstavbu rozli uje:
a) zastav nou ást pozemku
b) ozelen nou ást pozemku
c) ostatní nezastav nou ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, vodní plocha,

manipula ní plocha atd.)

Pro jednotlivé druhy funkcí se stanoví :

Funk ní
území (ozn.)

Maximální %
zastav ní
pozemku

Maximální %
ozelen ní
pozemku

Minimální
maximální
podla nost

Charakter
zástavby

BV 60 30 1-2+p RD, bytové domy

BV.1 60 30 1-2+p RD, bytové domy,
rekrea ní objekty

BR 40 50 1-2+p Izolované stabilizované
lokality

OV.1 50 30 1-2+p rozvoln ná

OM 40 60 1-3+p rozvoln ná

OS neur eno neur eno 1-2+p rozvoln ná

SV 70 20 1-2+p RD, hospodá ské
budovy
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Funk ní
území (ozn.)

Maximální %
zastav ní
pozemku

Maximální %
ozelen ní
pozemku

Minimální
maximální
podla nost

Charakter
zástavby

TI 80 20 1-2 volná

VD 70 30 1-2+p bloková, rozvoln ná

VL 70 30 1-3 bloková

VZ 30 60 1-3+p bloková

P i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako
sou ást objektu. (nap . st e ní zahrada atd.)

Po adovaný po et odstavných a parkovacích stání musí být zaji t n prioritn  v rámci vlastní plochy
(pozemku) stavby .

Odstavování nákladních vozidel, zem d lských stroj  a autobus  je mo no e it pouze v lokalitách,
v nich  funk ní regulativy stanovují vyu ití VD, VL, VZ, DS,  SV a OS.

I.1.g. vymezení ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení, staveb a
opat ení k zaji ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk  a stavbám vyvlastnit

Jsou navr eny plochy a koridory pro ve ejn  prosp né stavby s mo ností vyvlastn ní i s mo ností
uplatn ní p edkupního práva. Grafické znázorn ní je dolo eno na výkrese Ve ejn prosp ných staveb,
opat ení a asanací.

Dopravní infrastruktura

ozna ení Popis Katastrální
území Výpis dot ených parcel Vyvlastn ní a

p edkupní právo

WD 01

Parkovi t  na západním
okraji Závi ína s nov
z ízenou zastávkou ve ejné
dopravy

Zádub
p.p. : 448/44, 448/10 Obec Zádub-Závi ín

WD 02 Komunikace spojující Starý
Zádub a Zádub

Zádub p.p. .:448/37,420/51,
420/41, 420/61,

Obec Zádub-Závi ín

WD 03 Kruhový objezd v západní
ásti Závi ína

Zádub p.p. .: 495, 451/12, 331/3,
539/1

Obec Zádub-Závi ín

WD 04
Roz í ení hlavní spojnice
Zádubu a Závi ína Zádub

p.p. .: 331/3, 448/5,
448/4, 448/2, 495

Obec Zádub-Závi ín

WD 05 Místní obslu ná komunikace
Starého Zádubu

Zádub p.p. .: .448/6, 448/7,
538/1

Obec Zádub-Závi ín

Zádub p.p. .:456/13, 453/2,
453/1WD 06

Místní obslu ná komunikace
na ji ním okraji Závi ína

Závi ín p.p. .: 17/6

Obec Zádub-Závi ín
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ozna ení Popis Katastrální
území Výpis dot ených parcel Vyvlastn ní a

p edkupní právo

Závi ín

p.p. .:193/12,213/5,
213/7,
213/4,213/3,218/5,218/7,
809/1, 829

WD 07 Místní obslu ná komunikace
na severní stran  Závi ína

Zádub p.p. .: 330/13

Obec Zádub-Závi ín

WD 08
Komunikace spojující obec
Závi ín s výrobní zónou na
severním okraji Závi ína

Závi ín
p.p. .:202/8,193/11, 193/1 Obec Zádub-Závi ín

WD 10
Místní obslu ná komunikace
ve východní ásti obce
Závi ín

Závi ín
p.p. . :156/9, 144/1,
144/4, 144/5, 796/2

Obec Zádub-Závi ín

WD 11
Protihluková st na u obce
Závi ín u komunikace II/230 Závi ín

p.p. . : 170/2, 167, 156/3,
156/4, 156/12, 156/2,
156/8, 144/1, 144/3, 24/8,
24/9, 24/10,  24/2

kraj Karlovarský

WD 12 Mimoúrov ová k i ovatka na
komunikaci II/230 Zádub

p.p. .: 462/6, 464/6,
456/23, 462/2

kraj Karlovarský

WD 13 Místní obslu ná komunikace
v západní ásti obce Zádub Zádub

p.p. .: 402/1, 148, 154/6,
154/5, 154/7, 142/4

Obec Zádub-Závi ín

WD 14

Místní obslu ná komunikace
ve východní ásti obce
Zádub

Zádub

p.p. .: 71/4, 71/7, 84/1, 4,
2, 79, 85/1, 86/3, 86/1,
828/1

Obec Zádub-Závi ín

WD 15

Protihluková st na u obce
Zádub u komunikace II/230

Zádub p.p. .: 88/4, 88/10, 88/1,
508/2, 119/2, 134/2, 134/3,
134/4, 134/5, 134/1, 134/9,
134/10, 134/11, 60/2, 60/3,
71/4, 71/7, 71/2, 88/4

kraj Karlovarský

WD 16 Místní obslu ná komunikace
v ji ní ásti obce Milhostov

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. . : 36/8 Obec Zádub-Závi ín

WD 17
Vybudování parkovi t  pro
osobní automobily v obci
Milhostov

Milhostov u

Mar.Lázní

p.p. .:577/17, 577/16 Obec Zádub-Závi ín

WD 18
Parkovi t  na
severovýchodním okraji obce
Milhostov

Milhostov u
Mar.Lázní

st.p. .: 24/1 Obec Zádub-Závi ín

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 308/22, 601/3

WD19

Cyklotrasa po ú elové
komunikaci mezi
Krakono em Zádubem a
Milhostovem Zádub p.p. .: 502, 503/2, 523/1

Obec Zádub-Závi ín
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Technická infrastruktura

ozna ení Popis Katastrální
území Výpis dot ených parcel Vyvlastn ní a

p edkupní právo

WT 01
STL plynovod pro
zásobování obce Zádub

Zádub p.p. .: 539/1, 331/3, 448/2,
448/4, 489/1, 523/1,
402/1,148, 154/6, 154/5,
154/7, 511/1

Obec Zádub-Závi ín

WT 02
STL plynovod pro
zásobování obce Závi ín

Závi ín p.p. .: 193/12, 213/5,
456/13, 453/2, 453/1, 543/2,
547, 543

Obec Zádub-Závi ín

Zádub p.p. .: 448/4, 448/5, 213/7,
213/4, 213/3, 809/2, 218/9,
829WT 03

STLplynovod pro
zásobování obce Milhostov

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 615/1, 617/1, 617/5,
617/6, 617/8, 577/1

Obec Zádub-Závi ín

WT 04
Výstavba nové TS pro
pr myslovou zónu v
Závi ín

Závi ín p.p. .: 202/11, 202/5, 829 Obec Zádub-Závi ín

WT 05
Výstavba nové TS pro
obytnou zónu v etn
kabelového p ívodu v
Závi ín

Závi ín p.p. .: 213/4, 829 Obec Zádub-Závi ín

WT 06 Kabelový rozvod vedení NN
v Závi ín

Závi ín p.p. .: 829, 213/4 Obec Zádub-Závi ín

WT 07
Kabelový rozvod vedení NN
v Zádubu Zádub

p.p. .: 499/1, 456/17, 451/4,
489/1, 489/12, 14/6, 523/1,
148, 154/6, 154/5, 154/7,
511/1, 134/1

Obec Zádub-Závi ín

WT 08
Výstavba nové TS v etn
kabelového p ívodu v
Milhostov

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 308/2, 308/5, 308/21,
315, 165/2, Obec Zádub-Závi ín

WT 09 Kabelový rozvod NN
v Milhostov

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 601/3, 601/4, 601/5,
36/1, 606/1, 577/1, 617/8,
549/6

Obec Zádub-Závi ín

WT 10 Rozvody vodovodního adu
v Závi ín Závi ín

p.p. .: 601/3, 601/4, 601/5,
36/1, 606/1, 577/1, 617/8,
549/6

Obec Zádub-Závi ín

WT 11

Rozvody vodovodního adu
v Zádubu

Zádub

p.p. .: 451/4, 456/17, 46,
456/22, 456/25, 499/1, 495,
489/1, 489/9, 71/4, 71/7,
84/1, 79, 86/1, 828/1, 523/1,
402/1, 148, 154/6, 154/5,
154/7, 549/2,  st.p. . 10/2

Obec Zádub-Závi ín

p.p. .: 615/1, 510,520/1,
613/1, 528/2, 617/3, 527/1

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 606/1, 606/2, 11/2,
577/1, 617/8, 617/1, 30/1,
607/2

Zádub

p.p. .:453/1,543/2,456/23,
456/14,456/20,464/6,464/4,
464/3,  470, 464/1, 543/1,
462/1

WT 12

Nový zásobní vodovodní ad
pro obce Ovesné Kladruby a

Milhostov

Závi ín

p.p. . 789/1

Obec

Ovesné Kladruby
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ozna ení Popis Katastrální
území

Výpis dot ených parcel Vyvlastn ní a
p edkupní právo

WT 13

Kanalizace Zádub  nová
spla ková kanalizace

Zádub

p.p. .: 451/4 456/17,
499/1,456/22,456/25, 503/1,
71/4, 71/7, 84/1, 79, 86/1,
828/1, 134/1, 511/1, 142/4,
154/7, 154/5, 154/6, 148,
402/1

Obec Zádub-Závi ín

WT 14 Kanalizace Zádub  erpací
stanice S 1 Zádub

p.p. .: 134/1 Obec Zádub-Závi ín

WT 15 Kanalizace Zádub  výtla ný
ad kanalizace z S 1 Zádub

p.p. .: 511/1, 489/1, 495,
539/1, Obec Zádub-Závi ín

Závi ín

p.p. .: 218/7, 218/9, 809/1,
213/3, 213/4, 829, 213/7,
213/5, 193/12, 202/2, 202/8,
193/1, 193/12, 798, 789/1,
809/2, 804/1, 462/2, 453/1,
453/2, 456/13

WT 16

Kanalizace Závi ín  nová
spla ková kanalizace

Zádub p.p. .: 330/13

Obec Zádub-Závi ín

WT 17
Kanalizace Závi ín 
erpací stanice S 3 Závi ín

p.p. .: 202/2 Obec Zádub-Závi ín

WT 18
Kanalizace Závi ín 
výtla ný ad kanalizace
z S 3 do achty 1

Závi ín

p.p. .: 202/2, 202/8, 193/1,
193/12, 798 Obec Zádub-Závi ín

WT 19

Kanalizace Závi ín 
erpací stanice S 2

Závi ín p.p. .: 462/2 Obec Zádub-Závi ín

Závi ín
p.p. .: 462/2, 789/1, 781/2,
798 Obec Zádub-Závi ín

WT 20
Kanalizace Závi ín 
výtla ný ad kanalizace
z S 2 Zádub

p.p. .: 539/1

WT 21
P elo ka TS 22/04 kV
v etn  nového napojení na
VN 22 kV  Starý Zádub

Zádub p.p. .: 448/6, 448/37 Obec Zádub-Závi ín

WT 22
STL plynovod pro
zásobování východní asti
obce Zádub

Zádub p.p. .: 451/4, 456/17, 499/1,
456/22, 456/25, Obec Zádub-Závi ín

WT 23
Dálkový optický kabel do
ásti Milhostov

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 577/10, 577/17,
577/9 Obec Zádub-Závi ín

WT 24
Vodojem pro  vodovodní
p ivad  do Ovesných
Kladrub

Zádub

p.p. .:453/1 Obec

Ovesné Kladruby

Uvedené pozemky pro vyvlastn ní a p edkupní právo, nebudou vyvlast ovány celé pouze v nezbytn
nutném rozsahu pro vedení a ochranu technické infrastruktury
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Prvky ÚSES
Biokoridory

ozna ení Popis Katastrální
území Výpis dot ených parcel Vyvlastn ní a

p edkupní právo

NRBK
K 47

Nadregionální biokoridor
K47 Kladská - Zahrádky

Závi ín p.p. .: 157,1857/1,276/3,
276/4,276/5,276/8,276/9,
278/1, 284/1,284/2,284/4,
284/5,284/6,284/7, 281/1,
281/4, 281/6

kraj Karlovarský

RBK 01 Ji ní okraj území

délka 900m

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 77;78/1;81;82;91;
123; 132;124/1;133/1;585;
586/1

kraj Karlovarský

LBK 1
Jihovýchodní okraj území

délka 300m

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 617/1;617/8;615/1;
510;524/1;536/1 kraj Karlovarský

LBK 2
Jihozápadní okraj území

délka 800m

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 91;94;101/1;122/1;
122/2;150/1;151;154/3;
586/1;592/1;628;640

kraj Karlovarský

LBK 3 500m ji n  od Zádubu

délka 280m

Zádub p.p. .: 226;308/15;483/1 kraj Karlovarský

Zádub p.p. .: 474;476;462/1

LBK 4
800m jihovýchodn  od
Zádubu

délka 560m
Závi ín p.p. .: 28/1;28/3;31;38/2

kraj Karlovarský

LBK 5 1300m JZ od Zádubu,Zádub
mimo e ené území

Zádub p.p. .: 141/18;141/23 kraj Karlovarský

Zádub

p.p. .: 119/1;119/7;119/8;
119/10;119/11;134/1;137;
141/1;165;166;168;511/1;
547LBK 6

800m jihozápadn  od
Zádubu

délka 400m

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 226;229/1

kraj Karlovarský

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 308/13; 308/15

LBK 7

Východn  od Zádubu podél
silnice

délka 1000m

Zádub

p.p. .: 60/1;60/4;71/1;71/6;
71/8;71/10;503/2;543/1;
462/8; 462/12;464/6;464/7;
464/8

kraj Karlovarský

LBK 8
LBK 8a

Východn  od Závi ína podél
silnice

délka 1100m
Závi ín

p.p. .: 24/1;24/13;24/14;
24/15
p.p. .: 180/1;180/2;180/3;
797/2

kraj Karlovarský

LBK 9
Podél Teplé cca 600m
severozápadn  od Závi ína

délka 500m
Závi ín

p.p. .: 222/1;222/2;809/1 kraj Karlovarský

LBK 10
od prameni t  Teplé-RBC4
ke k í ení s I/21

délka 520m
Závi ín

p.p. .: 222/1;222/3;281/1;
281/4;281/6;281/9;281/10;
284/1;284/2;284/3;284/4;
276/4;276/5

kraj Karlovarský

LBK 11 800m západn  od Zádubu

délka 700m
Zádub

p.p. .: 398/6; 420/1;420/7;
420/14;420/59;420/63;523/1 kraj Karlovarský
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Biocentra
ozna ení Popis Katastrální

území Výpis dot ených parcel Vyvlastn ní a
p edkupní právo

RBC 1

Prameni t  í ky Teplé

Závi ín

p.p. .: 286;309/1;309/2;
309/3;309/4;299/1;299/2;
307;322/3;322/4;322/5;
255/3;260/1;275;276/2;
276/3;276/5;276/6;276/7;
278/1;281/4;284/2;310

kraj Karlovarský

RBC 2 Okolí nádr e Podhora Závi ín
p.p. .: 53;56 kraj Karlovarský

LBC 1 Milhostovské mofety Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 94;99;101/1;103;
105;107;627;629;630;631;
632;633;634

kraj Karlovarský

LBC 2
500m na SZ od Milhostova

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 165/1;173/1;173/2;
173/6;172/7;218;220/1;
220/2;226;248;249/1;306/1;
308/19;483/1;483/4;602;640

kraj Karlovarský

LBC 3

200m na JV od Milhostova
Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 546;618;619;621;
622;545;542;549/2;551;
563;562;552;553;556;559;
550;561;564;583;582/2;
576;572;573;574;584;78/1

kraj Karlovarský

LBC 4 700m na SV od Milhostova Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 520/1;522;524/1;
612;613/1 kraj Karlovarský

LBC 5 100m na Západ od Závi ína
Závi ín

p.p. .: 24/14;24/15;93;
139/9;139/11;139/12;139/13
;156/1;180/2;790;793/1

kraj Karlovarský

LBC 6 700m na Západ od Zádubu Zádub
p.p. .: 140;141/1;141/18;
141/23;141/24;512/2 kraj Karlovarský

LBC 7 400m na Západ od Zádubu
Zádub

p.p. .: 141/23;179/1;363/1;
364/1;378;382;384;398/1;
514/1;831

kraj Karlovarský

LBC 8 400m na Severozápad od
Závi ína Závi ín

p.p. .: 157;158/1;158/3 kraj Karlovarský

Uvedené pozemky pro vyvlastn ní a p edkupní právo, nebudou vyvlast ovány celé pouze v rozsahu
biocenter a biokoridor

I.1.h. Vymezení dal ích ve ejn  prosp ných staveb a ve ejn  prosp ných opat ení,
pro které lze uplatnit p edkupní právo,

Ve ejná prostranství

ozna ení Popis Katastrální
území Výpis dot ených parcel Vyvlastn ní a

p edkupní právo

PV
Náves s rybní kem v obci
Milhostov

Milhostov u
Mar.Lázní

p.p. .: 510, 532, 533, 534,
308/2, 617/6, 617/9 Obec Zádub-Závi ín

I.1.i. údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické
ásti

Textová ást územního plánu (I/1 a I/2) obsahuje . . . . . . . . . . . . .34 list

Grafická ást územního plánu obsahuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 výkres
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I.2.TEXTOVÁ ÁST - DAL Í ÚDAJE ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁDUB-ZÁVI ÍN
I.2.a. vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení mo ného budoucího
vyu ití, v etn  podmínek pro jeho prov ení

ÚP obce Zádub-Závi ín je navr ena územní rezerva .1 v ji ní ásti Milhostova u M.L. pro budoucí
umíst ní isti ky odpadních vod.

R1. Územní rezerva 1 pro OV-výhled ji ní kraj Milhostova u M.L.

Podmínkou pro prov ení navr eného vyu ití rezervní plochy je podmín no zm nou územního plánu.

I.2.b. vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich vyu ití území
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lh ty pro po ízení územní studie,
její schválení po izovatelem a vlo ení dat o této studii do evidence územn  plánovací

innosti
 V e eném území se nevyskytuje

I.2.c. vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich vyu ití a zadání regula ního plánu
 V e eném území se nevyskytuje

I.2.d. stanovení po adí zm n v území : (etapizaci)
V e eném území se nevyskytuje

I.2.e. vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
m e vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt,

V e eném území se nevyskytuje

I.2.f. vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst.1
stavebního zákona

V e eném území se nevyskytuje

I.3  GRAFICKÁ ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁDUB - ZÁVI ÍN
 I/3.A  ZÁKLADNÍ LEN NÍ      1:5 000

 I/3.B  HLAVNÍ VÝKRES      1:5 000

 I/3.B.1  HLAVNÍ VÝKRES  INFRASTRUKTURA   1:5 000

 I/3.B.2  HLAVNÍ VÝKRES SÍDLA ZÁDUB, ZÁVI ÍN  1:2 000

 I/3.B.3  HLAVNÍ VÝKRES SÍDLA MILHOSTOV   1: 2 000

 I/3.C  VÝKRES VE EJN  PROSP NÝCH STAVEB

         OPAT ENÍ A ASANACÍ     1:5 000

 I/3.C.1  VÝKRES VE EJN  PROSP NÝCH STAVEB

         OPAT ENÍ A ASANACÍ SÍDLA ZÁDUB, ZÁVI ÍN  1:2 000

 I/3.C.2  VÝKRES VE EJN  PROSP NÝCH STAVEB

         OPAT ENÍ A ASANACÍ SÍDLA MILHOSTOV   1:2 000
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II  OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁDUB - ZÁVI ÍN

II.1. TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁDUB-ZÁVI ÍN

II.1.a.  Postup p i po ízení územního plánu

· Zám r po ídit územní plán byl schválen zastupitelstvem obce dne 02.02.2004.
· Jako projektant byl vybrán autorizovaný architekt  ing. arch. Dalibor Urbanec,

projektová kancelá  UNIART, Dusíkova 162, 353 01 Mariánské Lázn .
· Dne 05.10.2004, v souladu s § 14 zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a

stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , obec po ádala M Ú
Mariánské Lázn , aby p i po izování územního plánu obce Zádub - Závi ín plnil funkci
po izovatele.

· M Ú Mariánské Lázn  ádosti vyhov l a po provedení p ípravných prací, digitalizace
mapových podklad , pr zkum  a rozbor  následovalo zpracování etapy zadání.

· Návrh zadání územního plánu byl zpracován v prosinci 2004.
· Dne 25.03.2005 bylo zahájeno ve ejné projednání návrhu zadání:
Ø Dne 25.03.2005 byla na ú ední desce M Ú Mariánské Lázn  a obce Zádub  Závi ín

vyv ena ve ejná vyhlá ka - oznámení o zahájení ve ejného projednání, o vystavení
návrhu zadání a o mo nostech uplatn ní podn t .

Ø Dne 25.03.2005 odeslán návrh zadání dot eným orgán m a sousedním obcím spolu
s vyrozum ním o mo nostech uplatn ní stanovisek a podn t .

Ø Dne 25.03.2005 byly v echny vý e uvedené informace uve ejn ny také na internetových
stránkách m sta Mariánské Lázn .

· Po dobu 30 dn , od 04.04.2005 do 03.05.2005, byl návrh zadání vystaven k ve ejnému
nahlédnutí:

Ø na ú ední desce M Ú Mariánské Lázn
Ø na ú ední desce Obecního ú adu Zádub - Závi ín
Ø po stejnou dobu bylo zadání k nahlédnutí také v kancelá i odboru územního plánu,

rozvoje a investic M Ú Mariánské Lázn
Ø po stejnou dobu bylo zadání k nahlédnutí také na internetových stránkách m sta

Mariánské Lázn .
· Zadání územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 01.08.2005 usnesením

. 1/40.
· Podle schváleného zadání byla zpracována dokumentace etapy  koncept územního plánu

obce a dne 06.02.2006 bylo zahájeno projednání této etapy.
Ø Odesláno vyrozum ní o vystavení konceptu dot eným orgán m státní správy,

právnickým osobám - správc m in . sítí apod.
· Dne 07.02.2006 byla na ú ední desce M Ú Mar. Lázn  a OÚ Zádub - Závi ín vyv ena

ve ejná vyhlá ka - oznámení o vystavení konceptu k ve ejnému nahlédnutí a o termínu
ve ejného jednání s odborným výkladem.

· Dne 07.02.2006 byly v echny vý e uvedené informace uve ejn ny také na www
stránkách m sta Mariánské Lázn .

· Dokumentace konceptu e ení byla vystavena k ve ejnému nahlédnutí od 08.02.2006 do
15.03.2006 ve dvoran  budovy M Ú Mariánské Lázn  v 1. poschodí.

· Po stejnou dobu byla celá dokumentace k nahlédnutí také v kancelá i odboru územního
plánu, rozvoje a investic M Ú Mar. Lázn  a v sekretariátu OÚ Zádub  Závi ín.

· Dne 15.03.2006 od 18.00 hodin se uskute nilo v prostorách hostince v Zádubu ve ejné
projednání konceptu. Na této prezentaci byl rovn  zaji t n odborný výklad po izovatele
a projektanta.
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· Na základ  ve ejného projednání bylo zpracováno souborné stanovisko ke konceptu
e ení a rozesláno dot eným orgán m k potvrzení správnosti dohodnutých e ení,

uvedených v souborném stanovisku  odsouhlasení souborného stanoviska.
· Po obdr ení posledního potvrzení souborného stanoviska (od  Hasi ský záchranný sbor

Karlovarského kraje, doru eno dne 16.11.2006) bylo po ádáno u nad ízeného orgánu ÚP
o záv re né vyjád ení k soubornému stanovisku.

· Po té co nad ízený orgán územního plánování, Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor
regionálního rozvoje, vydal souhlasné vyjád ení k soubornému stanovisku, bylo
p edlo eno zastupitelstvu obce Zádub - Závi ín ke schválení.

· Souhlasné vyjád ení nad ízeného orgánu územního plánování, Krajského ú adu
Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, k soubornému stanovisku ke
konceptu, bylo vydáno dne 01.12.2006 pod j. 2626/RR/06.

· Dne 07.12.2006 bylo zastupitelstvem obce Zádub  Závi ín schváleno souborné
stanovisko ke konceptu územního plánu obce Zádub  Závi ín v etn  vyhodnocení
uplatn ných stanovisek a návrh  rozhodnutí k uplatn ným námitkám.

· Podle schváleného souborného stanoviska a s ohledem na platnost nového stavebního
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd j ích
p edpis , byla zpracována dokumentace etapy  návrh e ení územního plánu a dne
27.09.2007 bylo oznámeno podle § 50 nového stavebního zákona dot eným orgán m,
krajskému ú adu, obci Zádub  Závi ín (pro kterou je územní plán po izován) a
sousedním obcím, místo a doba konání spole ného jednání o návrhu územního plánu.

· Pro spolupráci s po izovatelem p i po izování této územn  plánovací dokumentace byla
usnesením zastupitelstva obce Zádub  Závi ín . 6/4 ze dne 08.03.2007 ur ena paní Jitka
Otradovcová  zastupitel obce.

· Po dobu 30 dn , od 30.10.2007 do 28.11.2007, bylo p íslu ným orgán m umo n no
nahlí et do dokumentace návrhu územního plánu:

Ø ve dvoran  budovy M Ú Mariánské Lázn  v 1. poschodí
Ø v kancelá i odboru územního plánu, rozvoje a investic M Ú Mariánské Lázn
Ø na Obecním ú adu Zádub - Závi ín
Ø po stejnou dobu byla dokumentace návrhu zm n k nahlédnutí také na internetových

stránkách m sta Mariánské Lázn .
· Dne 06.12.2007, v souladu s § 51 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním ádu (stavební zákon), v platném zn ní, byla na Krajský ú ad Karlovarského
kraje zaslána ádost o posouzení návrhu územního plánu Zádub  Závi ín a sd lení
stanoviska. Pro pot eby posouzení byla zpracována a p ilo ena zpráva o projednání
návrhu územního plánu, která byla zpracována dle § 12 vyhlá ky . 500/2006 Sb., o
územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence
územn  plánovací innosti a jedno vyhotovení návrhu územního plánu.

· Dokumentace návrhu územního plánu byla posouzena odborem regionálního rozvoje
Krajského ú adu Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona,
dne 03.01.2008 pod j. 10/RR/08.

· Následn  byla dokumentace návrhu územního plánu projektantem upravena podle
pokyn  po izovatele pro provedení úpravy dokumentace p ed ízením o územním plánu.

 Do pokyn  pro provedení úpravy byly zapracovány po adavky stanovisek DO, sousední
obce Ovesné Kladruby a po adavky nad ízeného správního orgánu územního plánování
(Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje), které tento orgán
uplatnil v rámci posouzení návrhu.

· Po p evzetí upraveného a posouzeného návrhu pro ízení o územním plánu, byl Krajský
ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje po ádán o vydání potvrzení o
odstran ní nedostatk .
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· Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje vydal potvrzení o
odstran ní nedostatk  pod j 1981/RR/08 dne 03.07.2008.

· V souladu s ustanovením § 52 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu, ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen stavební zákon ), bylo dne 06.08.2008

oznámeno konání ve ejného projednání s odborným výkladem o upraveném a
posouzeném návrhu Územního plánu Zádub - Závi ín.

Ø Ve ejné projednání s odborným výkladem se uskute nilo v pond lí 22.09.2008 od 16.00
do 18.00 hodin.

Ø Místo ve ejného projednání bylo: prostory hostince v Zádubu .p. 22 (bývalá základní
kola).

· Upravený a posouzený návrh byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 22.08.2008 do
20.09.2008 (po dobu 30 dn ) na:

Ø M stský ú ad Mariánské Lázn , ve dvoran  v 1. poschodí
Ø M stský ú ad Mariánské Lázn  v kancelá i stavebního a územn  plánovacího ú adu,

odd lení územního plánování ( íslo dve í 264)
Ø V sekretariátu Obecního ú adu Zádub - Závi ín
Ø Nahlédnutí do p edm tné dokumentace, ve lh t  pro vystavení, je mo né té  na

internetové adrese m sta Mariánské Lázn www.marianskelazne.cz a obce Zádub -
Závi ín.

· Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohl ka dý uplatnit své p ipomínky k návrhu
územního plánu.

· Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohli vlastníci pozemk  a staveb dot ených návrhem
ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení a zastavitelných ploch a
zástupce ve ejnosti uplatnit své námitky.

· P ítomné dot ené orgány uplatnily na záv r ve ejného projednání své stanovisko k
p ipomínkám a námitkám.

· Do dne ve ejného projednání bylo uplatn no:
Ø est kladných stanovisek dot ených orgán   Ministerstvo zem d lství R, Pozemkový
ú ad Cheb; Ministerstvo P, OVSS IV, Ústí n. Labem; Ministerstvo obrany R, VUSS
Plze ; KÚKK odbor dopravy a SH; M Ú Mar. Lázn , odbor P; M Ú Mar. Lázn ,
stavební a územn  plánovací ú ad  památková pé e;

Ø Dv  kladná vyjád ení od ostatních subjekt   EZ, a.s., Praha; Povodí Oh e Chomutov;
Ø Jedna námitka respektive p ipomínka  Ji í P íhoda, Mar. Lázn  (po adavek na zv t ení

zastavitelných ploch a umo n ní stavby rodinných dom );
· V den ve ejného projednání byla v podateln  M Ú Mariánské Lázn  uplatn na tato

podání:
Ø Jedno stanovisko (souhlas s podmínkou)  KÚKK odbor P a zem d lství (ochrana

ZPF);
Ø Jedna námitka respektive p ipomínka  Marie Plíhalová, Mar. Lázn  a Ivana Mottlová,

Mar. Lázn  (po adavek na zv t ení zastavitelných ploch a umo n ní stavby rodinných
dom );

Ø Jedna p ipomínka  Zem d lská vodohospodá ská správa Tachov (navrhuje úpravu
biokoridor  LBK 7 a LBK 8).

· Po odborném výkladu následovala diskuse ty  p ítomných ob an . Dotazy se týkaly
p evá n  mo ností roz í ení zastavitelných ploch pro ú el výstavby rodinných dom .

· Podle § 52 stavebního zákona mají na záv r ve ejného projednání p ítomné dot ené
orgány uplatnit své stanovisko k p ipomínkám a námitkám.

Ø P i ve ejném projednání, tj. 22.09.2008 (16.00  18.00 hod.) nebyla uplatn na ádná dal í
námitka, p ipomínka nebo stanovisko a pouze v rámci diskuse bylo odpovídáno na dotazy
k mo nosti ur itého zv t ení zastavitelných ploch, oproti projednávanému stavu.

Ø Proto p ítomní zástupci Správy CHKO Slavkovský les, v návaznosti na vý e uvedená
podání, v etn  námitky uplatn né p. P íhodou, pí Plíhalovou a pí Mottlovou  a
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v návaznosti na n kolik ústních dotaz  stejného charakteru, pouze potvrdili platnost
svého p vodního stanoviska a k n mu dohodnutých záv r  a zd raznili nemo nost
akceptování jakéhokoliv dal ího po adavku na zv t ení zastavitelných ploch oproti dnes
projednávanému stavu.

· Dle ustanovení § 53 stavebního zákona po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem
vyhodnotil výsledky ve ejného projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách
uplatn ných ke konceptu i návrhu územního plánu; vyhodnocení uplatn ných p ipomínek
a zajistil pro obec kone nou úpravu návrhu územního plánu p ed vydáním, v souladu se
záv ry vyhodnocení ve ejného projednání.

· V rámci etapy Návrh po izovatel také provedl p ezkoumání z hlediska ve ejných zájm ,
tzn. zda územní plán spl uje po adavky dle ustanovení § 53 odst. 4 písm. a)  d)
stavebního zákona.

Ø Výsledek p ezkoumání územního plánu podle odst. 4 § 53 stavebního zákona
 Po izovatel ov il, e dokumentace není v rozporu s politikou územního rozvoje, s

územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s po adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
po adavky na ochranu nezastav ného území, s po adavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis , s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se stanovisky
dot ených orgán  podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem e ení
rozpor .

- ádné stanovisko dot eného orgánu nebylo nutné e it rozporem.
- Stanoviska Správy CHKO Slavkovský les a Krajského ú adu Karlovarského kraje,

odboru P a zem d lství (úsek ochrany ZPF) byla dohodnuta a dohodnutá e ení byla
respektována a zapracována do územn  plánovací dokumentace.

Ø Vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území
- P íslu nými orgány nebyl uplatn n po adavek na vyhodnocení vlivu na ivotní prost edí

ani na zpracování variantního e ení. V e eném území se nenachází evropsky významná
lokalita i pta í oblast, území NATURA 2000.

- Územn  plánovací dokumentace není v rozporu s principem udr itelného rozvoje území.
Územní plán naplnil po adavky na trvale udr itelný rozvoj území. Napln ním zadání se
poda ilo dosáhnout souladu ve ejných a soukromých zájm  pro rozvoj území. Návrh je
zalo en na vytvo ení vyvá eného vztahu územních podmínek pro p íznivé ivotní
prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro sociální soudr nost spole enství obyvatel území.

- Plochy pro funkce bydlení, ob anské vybavení, plochy výroby a skladování i technickou
infrastrukturu jsou p im ené pot ebám obce. D sledky umíst ní ploch rezervovaných
pro specifické sportovní vyu ití, nap . golfové h i t  nejsou v rozporu s ochranou p írody
a krajinného rázu.

- Novým dopravním obchvatem byl spln n hlavní po adavek na postupné sni ování
dopravní zát e obce pr jezdnou dopravou.

- Jsou respektovány po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající
kvality, v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí
zne i ujících látek.

- Rovn  zábor ZPF v souvislosti s návrhem zastavitelných ploch odpovídá pot ebám.
P im enost byla koordinována s Krajským ú adem, Odborem ivotního prost edí a
zem d lství. Územní plán v maximální mo né mí e chrání nezastav ná území.

Ø Stanovisko krajského ú adu k vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí
 Nebylo t eba provád t, vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území nebylo

po adováno, viz odstavec Vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území.
Ø Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení

zastavitelných ploch
- Vzhledem k velikosti zastav ného území obce a intenzit  jeho vyu ití, p etrvávající ve

svém rozsahu v zásad  z období p ed spole enskými zm nami v roce 1989 lze
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konstatovat, e je p ed svým napln ním. Vyu ití ploch je ú elné a nevybo uje ze zásad
strukturovaného rozlo ení funk ních ploch, které odpovídá obecným po adavk m na
urbanistickou strukturu obce.

- Územní plán navrhuje na základ  po adavk  obce a autorského zám ru ú elné vyu ití
zastav ného území a stanovuje zásady organizace nov  zastavitelných ploch. Navrhuje
soubor po adavk  - regulativ  na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v
území a vytvá í podmínky pro ochranu nezastav ného území.

- Rozvoj sídla respektuje terénní reliéf, p írodní podmínky i krajiná ské hodnoty území.
Plo né a prostorové uspo ádání je navr eno tak aby jednotlivé ásti obce byly kompaktní
a ucelené. Nov  navr ené zastavitelné plochy logicky dopl ují zastav né území. Územní
plán nov , p im en  k pot ebám a udr itelnému rozvoji obce, roz i uje urbanizované
území. D raz je kladen na vyvá enost plo ného vývoje, jeho architektonicky i esteticky
p íznivé uspo ádání.

- Plochy pro funkce bydlení, ob anské vybavení v etn  rekreace a sportu, plochy výroby a
skladování i technickou infrastrukturu jsou p im ené pot ebám obce.

- Rozsah navr ených zastavitelných ploch nebylo mo né, z hlediska ochrany ZPF a
krajiny, realizovat v obcí po adované velikosti. P esto je t  územní plán vymezuje
zastavitelné plochy, zejména pro bytovou výstavbu s dostate nou rezervou pro asový
horizont navrhovaného územního rozvoje. Navrhuje rovn  p im ené sportovní a
rekrea ní plochy.

- Komplexním e ením je dosa eno ú elného vyu ití a prostorového uspo ádání území s
cílem obecn  prosp ného souladu ve ejných a soukromých zájm  p i rozvoji území.
Zv t ením zastavitelných ploch  se poda ilo v územním plánu zvý it spole enský a
hospodá ský potenciál obce a rozvinout tendence vedoucí k její prosperit  a zvý ení
presti e.

· Následn , v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona, po izovatel p edlo il
zastupitelstvu obce Zádub  Závi ín návrh na vydání Územního plánu Zádub  Závi ín s
jeho od vodn ním.

·
Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn  Ruská 155, Stavební a územn  plánovací ú ad, odd lení

územního plánování, zastoupeném p.Janem erným

Objednatel:  Obecní ú ad Zádub  Závi ín zastoupená starostou ing Ji ím Ne porem

Zpracovatel: Projektová kancelá  UNIART Dusíkova 162 Mariánské Lázn

Urbanistické a architektonické e ení   Ing.arch. Dalibor Urbanec
       Ing. Ivan Hlo ek

ÚSES :       RNDr. Karel Nykles

Doprava :      Ing. Jan Hovorka

Zásobování el.energií za ízení slaboproud
a spoj  :      Ing.Václav Kumpolt

Zásobování plynem a vodní hospodá ství:  Zuzana Vargová

Vyhodnocení ztrát  ZPF :    Zuzana Vargová
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II.1.b. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyu ívání území
z hlediska ir ích vztah

Územní plán Zádub Závisím je v navr en v souladu s politikou územního rozvoje eské republiky.
Zejména s územn  plánovací dokumentací vy ího stupn , kterou je zejména  územní plán velkého
územního celku okresu Cheb - VÚC Chebsko (TERPLAN Praha)

Návrh je v souladu s rozpracovaným návrhem územního plánu VÚC Karlovarsko kraje, kde je
zakotveno i postavení obce Zádub-Závi ín v kontextu ir ího území, v etn  základní funk ní orientace
sídla, vazby na základní sí  regionální technické infrastruktury a dopravy a krajinné vazby.

Územní plán akceptuje tyto teze z ÚP VÚC Chebsko:

Z hlediska ir ích vztah  je sou asná sídelní struktura  pokládána v podstat  za stabilizovanou i do
výhledu. V jejím vývoji respektujeme dominantní postavení Chebu, jako administrativního, spole enského
a kulturního centra okresu s p ihlédnutím k jeho nesporné regionální funkci a vlivu, p esahujícímu státní
hranici.

Vedle rozvoje centrálního Chebu, je pro postavení obce v systému osídlení rozhodující rozvoj  center
podoblastí Teplá a Mariánské Lázn . Dbá se o to, aby p i rozvojových preferencích osídlení nedocházelo
k dal ímu, neúm rnému oslabování venkovského osídlení.

Rozvoj obce se orientuje na roz í ení zastavitelného území, p i em  dbá na vyu ití zbývajících
vnit ních rezerv. Územní plán usm r uje  výstavbu v  zastav ném území obce a ukládá d sledné
respektování urbanistických struktur historického jádra. P ihlí í se k pot ebám stabilizace venkovského
osídlení a akcelerace rozvoje nevýrobní sféry.

- V zájmu harmonického rozvoje území usm r uje rozmíst ní funk ní uspo ádání v souladu s návrhy
územních plán  jednotlivých sousedících sídel plánovit  vytvá í územn  technické podmínky pro
koordinované zaji ováním p íslu né technické infrastruktury. Prvo ad  dopravní struktury území.

- Za základní kostru rozvoje území a jeho stabilizace je pokládán soubor hlavních center osídlení a
hlavní dopravní koridory ve sm rech Plze   Karlovy Vary, Mariánské Lázn   Karlovy Vary, Mariánské
Lázn  - Teplá. Tyto dopravní koridory jsou sou asn  pokládány za hlavní rozvojové osy, v nich  jsou
p ednostn  soust e ovány podnikatelské aktivity.

Z hlediska ir ích vztah  územního systému ekologické stability není e ené území významnou
lokalitou ani plochou pta ích oblastí nebo jinou evropsky významnou lokalitou.

V ÚP jsou zabezpe eny po adavky na rozvoj produk ních i mimoproduk ních funkcí lesa, vyjád ené
v územním plánu kategorizací les  a les  s vyu itím zdravotn  rekrea ním.

- Nejsou zde ádné neopodstatn né nároky na zábor zem d lského a lesního p dního fondu a jeho
p ed asnému vy le ování pro jiné ú ely, zejména pro investi ní výstavbu. Sou asn  sleduje
p ehodnocení vyu itelnosti zem d lského p dního fondu (p evod nesnadno obhospoda ovatelných a
nekvalitních p d do lesního p dního fondu, zvý ení podílu luk a pastvin).

Návrh p i ovliv ování dlouhodobého vývoje zem d lské výroby p sobí územn  plánovacími nástroji
sm rem k trvalému zaji ování souladu s po adavky ochrany p írody, se zájmy vodohospodá skými a
obytnými, láze skými a rekrea ními funkcemi v území. P i jakékoliv innosti v zem d lské krajin
respektuje (a sou asn  up es uje) územní systémy ekologické stability.

- P ípady územních konflikt  mezi jednotlivými systémy se v území nevyskytly a nebylo je nutné e it

 Územní plán  pokládá láze ství, soust ed né v Mariánských Lázních, za jednu z hlavních a trvalých
rozvojových funkcí území, která vedle nadregionálního zdravotního významu má  pro obec nesporný
ekonomický p ínos..

O ekává se, e dal í rozvoj ekonomických aktivit zajistí p edev ím forma intenzifikace, modernizace,
racionalizace a inovace výrobních program . S vyu itím probíhajících strukturálních zm n v národním
hospodá ství je podporován vznik a rozvoj diverzifikovaného malého a st edního podnikání a vytvá í pro
n  vhodné územn  technické podmínky.
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II.1.c. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Cíle a úkoly stanovené územním plánováním byly napln ny. Návrhem byly vytvo eny  p edpoklady pro

výstavbu a trvale udr itelný rozvoj území.

Z hlediska urbanistického vývoje  jsou navr eny  logické vývojové kroky, vycházející z konkrétních
historických zalo ení jednotlivých ástí obce. Zejména v ásti Zádub a Závi ín jsou v jádrech zástavby
respektovány urbanistické formy okrouhlic . Návrh umo uje jejich  dopln ní a následný logický vývoj.

 D raz je kladen na vyvá ený vztah podmínek pro p íznivé ivotní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a
pro soudr nost spole enství obyvatel území a který uspokojuje pot eby sou asné generace, ani  by
ohro oval podmínky ivota generací budoucích.
Návrh Územního plánu vychází z historických, kulturních, urbanistických a p írodních  podmínek

e eného území. Podporuje kulturn  historickou symbiózu obce s Mariánskými Lázn mi, dlouhodob
p iná ející  ekonomické i spole enské podn ty pro dal ímu rozvoji e eného území

Rozsah  záboru ploch byl vymezen po dohadovacím jednání mezi po izovatelem ÚPD a správou
CHKO Slavkovský les dne 03.05.2006 a. dne 05.05.2006 a následn  p i dohadovacím jednání se
zástupcem DOSS  KÚKK,odbor P a zem d lství.

Dohodnuté e ení bylo zapracováno do Územního plánu Zádub-Závi ín  NÁVRH

II.1.d. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích
právních p edpis

Návrh územního plánu je v souladu se zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním ádu, a je proveden dle vyhlá ky 500/2006 Sb.- vyhlá ka o územn  analytických podkladech,
územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti. Dále je v souladu se
zákonem 500/2004Sb.-zákon správní ád a dal ími souvisejícími p edpisy.

II.1.e. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis   soulad
se stanovisky dot ených orgán  podle zvlá tních právních p edpis ,
pop ípad  s výsledkem e ení rozpor

Návrh územního plánu Zádub-Závi ín je v souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  
soulad se stanovisky dot ených orgán  podle zvlá tních právních p edpis

e ení rozpor :

-  Dohadovací  jednání o rozsahu zastavitelného území ze dne 03.05.2006  ú astníci:

I.  Odbor územního plánu, rozvoje a investic M Ú Mariánské Lázn

II.  Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázn

První ást dohadovacího ízení  do lo k áste né dohod , krom  dvou bod  stanoviska
správy CHKO  Slavkovský les. Pokra ování dohadovacího ízení bylo odsunuto na dal í
projednávání.

-  Dohadovací  jednání  o rozsahu zastavitelného území ze dne 05.05.2006  ú astníci:

I.  Odbor územního plánu, rozvoje a investic M Ú Mariánské Lázn

II.  Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázn

Druhá ást dohadovacího ízení  do lo k dohod  o e ení

-  Dohadovací  jednání o záboru zem d lské p dy ze dne 07.06.2006  ú astníci:

I.  Odbor územního plánu, rozvoje a investic M Ú Mariánské Lázn

III.  KÚKK, odbor O P a zem d lství

Dohadovacím ízením do lo k dohod  o e ení

-  Dohadovací  jednání  o odkanalizování sídla Milhostov ze dne 07.06.2006  ú astníci:

I.  Odbor územního plánu, rozvoje a investic M Ú Mariánské Lázn
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II.  KÚKK, odbor P a zem d lství, odd lení  vodního hospodá ství

Dohadovacím ízením do lo k dohod  o e ení

II.1.f. Vyhodnocení spln ní zadání, v p ípad  zpracování konceptu té  údaje o
spln ní pokyn  pro zpracování návrhu

 Po adavky stanovené v zadání a pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Zádub-Závi ín
se poda ilo v zásad  splnit.

Rozsah navr eného zastavitelného území nebylo mo né, z hlediska ochrany ZPF a krajiny,
realizovat v obcí po adovaném rozsahu.

Urbanistická koncepce  funk ní vyu ití ploch
V zadání ÚP byla navr ena v t í plocha zastavitelného území

na severním okraji zastav ného území Závi ína (Z1; Z2)
- na západním okraji zastav ného území Zádubu (Z12)
- na východním okraji zastav ného území Zádubu. (Z10)

  Tyto plochy byly vypu t ny nebo zmen eny na základ  Dohadovacích jednání  s DOSS.

Dopravní infrastruktura  dopravní závady
Návrh ÚP pln  respektuje po adavky zadání ÚP na odleh ení dopravní situace v obci

vybudováním obchvatové komunikace spojující místní komunikaci sm r Mariánské Lázn  a silnici
II/230 Plze   Karlovy Vary

Technická infrastruktura
  V zadání ÚP bylo uva ováno s vybudováním obecní kanalizace a OV v sídle Milhostov.
Dle p ipomínkového ízení bylo centrální e ení odkanalizování Milhostova vypu t no, pro mo nost jejího
výhledového vybudování (nejd íve po roce 2017) byla pro mo nost stavby OV vy len na plocha rezervy
R1. V souladu s plánem rozvoje vodovod  a kanalizací Karlovarského kraje bude v sídle Milhostov
indivudální e ení  nap . umpy, septiky, domovní OV apod.

II.1.g. Komplexní zd vodn ní p ijatého e ení a vybrané varianty, v etn
vyhodnocení p edpokládaných d sledk  tohoto e ení, zejména ve vztahu
k rozboru udr itelného rozvoje území.

Návrh ÚP Zádub-Závi ín navazuje na zadání a projednaný koncept ÚP Zádub-Závi ín a zárove
zpracovává schválený návrh vyhodnocení uplatn ných stanovisek a podn t  k návrhu zadání ÚPD
Zádub-Závi ín v etn  pokyn  pro dokon ení dokumentace a p edev ím zohled uje nový stavební zákon
.183/2006 Sb. a jeho provád cí vyhlá ky .500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Návrh ÚP je upraven v souladu

se zn ním vý e citovaných právních norem.

II.1.g.1 - Koncepce rozvoje obce plochy s rozdílným zp sobem vyu ití:
Urbanistická koncepce rozvoje Zádubu - Závi ína sleduje zalo ené historické trendy, reaguje na nové

podmínky spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad  ve funk ním
uspo ádání klade d raz na vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí obce, to je funkce bydlení
rekreace a cestovního ruchu (docházková vzdálenost láze ského m sta Mariánské Lázn ).

Tímto e ením zaji uje Územní plán p edpoklady pro udr itelný rozvoj území. Komplexním e ením je
dosa eno ú elného vyu ití a prostorového uspo ádání území s cílem obecn  prosp ného souladu
ve ejných a soukromých zájm  p i rozvoji území. Zv t ením zastavitelných ploch  se poda ilo v Územním
plánu  zvý it spole enský a hospodá ský potenciálu obce a rozvinout tendence vedoucí k její prosperit  a
zvý ení presti e.

Územní plán navrhuje na základ  po adavk  obce a autorského zám ru ú elné vyu ití zastav ného
území a stanovuje zásady organizace nov  zastavitelných ploch. Navrhuje soulad po adavk  na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a vytvá í podmínky pro ochranu nezastav ného
území.

Jednotlivé funk ní plochy jsou navr eny v souladu se zájmy obce, jejich obyvatel a u ivatel  území.
Územní plán e í zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot v území.
D raz je kladen na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.

Na území obce jsou navr eny plochy s rozdílným vyu itím území dle vyhl. .501/2006 Sb. :
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Plochy bydlení
Bydlení vesnické      BV
Bydlení vesnické a rodinná rekreace    BV.1
Bydlení v rozptylu      BR

Plochy ob anského vybavení
Ob anské vybavení - ve ejná infrastruktura   OV .1
Ob anské vybavení  komer ní za ízení   OM
Ob anské vybavení   t lovýchovná a sportovní za ízení OS

Plochy ve ejných prostranství
Plochy parkové a okrasné zelen     PS
Ostatní dopl ující samostatné plochy zelen    PS.1

Plochy smí ené obytné
Smí ené vyu ití vesnického typu    SV

Plochy dopravní infrastruktury
Doprava silni ní      DS
Doprava elezni ní      DZ

Plochy technické infrastruktury
Technická infrastruktura     TI

Plochy výroby a skladování
Drobná a emeslná výroba     VD
Výroba a skladování- lehký pr mysl     VL
Výroba a skladování - zem d lská výroba   VZ

Plochy vodní a vodohospodá ské
Plochy vodní a vodohospodá ské    W

Plochy zem d lské
Plochy zem d lské  orná p da    NZ
Plochy zem d lské  trvalý travní porost   NZ

Plochy lesní
Plochy lesní       NL

Plochy p írodní
Plochy p írodní      NP

Plochy smí ené nezastav ného území
Plochy smí ené nezastav ného území- krajinná zele  NSz
Plochy smí ené nezastav ného území- sport  NSs
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Z toho t ída ochrany .podle BPEJ  (ha)
Funk ní vyu ití

Vým ra
navrhovaného
odn tí celkem

(ha)

len ní
zábor  ZPF

I. II. III. IV. V. NEZA AZE
NÉ

stávající 0,6071     4,1012Pro bydlení (BV) 18,5619
nový 3,9543 2,3708 0,8887 5,5859 1,0539

stávajícíPro ob anské vybavení
(OV) 0,0000

nový
stávajícíPro výrobu (VD; VL; VZ) 2,5087

nový 0,1021       2,4066
stávající       0,2605Pro dopravu (DS) 4,1455

nový 1,3822 0,3506 0,1503 0,6855 1,3164
stávajícíPro technickou

infrastrukturu (TI) 0,1982
nový 0,0593   0,0219 0,0159 0,0427 0,0584

stávající     0,5157Pro smí ené vyu ití
vesnického typu (SV) 0,5157

nový
stávajícíPro sport  ( ROH) 1,0554

nový 1,0554
stávajícíPro ostatní zele   (ZS) 1,7271

nový       1,7271
stávajícíNSs 16,4714

nový   6,4131 0,3215 4,6034 4,2071 0,9263
stávající       0,0665ORH 0,0665

nový
atd.

Celkem 45,2504 7,1604 9,1345 1,8981 17,0460 9,0267 0,9847

Poznámka: zp sob vyu ití rozdílných ploch je uveden v ásti I. textové ásti návrhu ÚP.

II.1.g.2 - Limity vyu ití území:
Na správní území obce Zádub  Závi ín se vyskytují tyto limity vyu ití území vyplývající z právních

p edpis  a správních rozhodnutí:

Hranice
- hranice e eného území (správní území obce Zádub-Závi ín)
- hranice k.ú. Zádub
- hranice k.ú. Závi ín
- hranice k.ú. Milhostov u Mariánských Lázní
- hranice zastav ného území k 1.2.2007

Vyu ití území
- vydané územní rozhodnutí - VL
 (navr ená plocha ozna ená ve výkresové ásti jako Z9 pln  respektuje rozsah pozemk

 uvedených v územním ízení na stavbu Minerálkovny Závi ín  pod .j. Výst/95/0879/SUR/A ze
dne 06.02.1996)

Ochrana p írody a krajiny
- ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru
- nadregionální biokoridor K.47  spojnice- Kladská - Zahrádky
- regionální a lokální biokoridory
- regionální a lokální biocentra
- PUPFL
- vodní plochy a toky
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P írodní rezervace  Prameni t  í ky Teplé
 Rezervace byla vyhlá ena v roce 1993 v celkovém rozsahu 44,89ha ( 44,28 les+0,61 ostatní

plochy).

Chrán ná oblast p irozené akumulace vod Chebská pánev Slavkovský les

  - vyhlá ena na ízením vlády SR .85/1981 Sb. Zaji uje se ochrana v ir ím území v souvislosti
s p írodními podmínkami a s d razem na prevenci p ed ohro ením vodních zdroj . Jsou stanoveny
omezení a zákazy n kterých inností.

Zonace CHKO  Slavkovský Les

V e eném území je zastoupena I.;II.;III. a IV. zóna

I.zóna  území nejvy ích p írodních, krajiná ských a ekologických kvalit. Zahrnuje vyhlá ená
chrán ná území, území nutná pro ochranu t chto CHÚ, koridory spojující CHÚ, plochy
s výraznými p irozenými ekosystémy, infiltra ní území p írodních lé ivých zdroj  a vodních
zdroj .

II.zóna Území s kvalitním prost edím, asto navazující na p edchozí zónu a zóny podobných
hodnot, av ak neza azená do systému CHÚ. Jsou zde vyrovnané pom ry mezi p írodními prvky
a antropogenními initeli se zvý enou estetickou a ekologickou hodnotou. A  na výjimky jsou
tato území s ídkou hustotou osídlení. Oproti metodice jsou do této kategorie zahrnuty láze ské
lesy a vnit ní láze ské území. Za ízení je opodstatn né z d vodu vysoké estetické hodnoty,
ochrany p írodních lé ivých zdroj  a zd razn ní bioklimatických a psychických funkcí lesních a
parkových porost  láze ského místa.

III.zóna  B ná krajina bez ru iv j ích element , ekologicky vyvá ená, prosta v t ích st edisek
osídlení, zem d lská p da vyu ívaná extenzivn  na malých plochách, lesní porosty vytvá ejí
vyvá ené ekosystémy, nachází se zde ada chrán ných p írodních prvk  i kulturních památek.

IV. zóna  Území s poru enou ekologickou stabilitou, men í estetickou úrovní, plochy devastované,
dot ené t bou nerostných surovin. Jedná se o plochy obytného území s projevy hospodá ské
innosti, území intenzivn  zem d lsky obhospoda ovaná, opakovan  odvodn né plochy

s absencí krajiná sky pozitivních prvk .

Ochrana lesa
- ochranné pásmo lesa op = 50m

Ochrana p írodních lé ivých zdroj , zdroj  p írodních minerálních vod a p írodních lé ivých
lázní
- ochranné pásmo II.Stupn  II B p írodních lé ivých zdroj  láze ského místa Mariánské Lázn - nutno
respektovat podmínky a omezení stanovené usnesením vlády SR .943 ze dne 13.11.1959

Pásma hygienické ochrany vodních zdroj

V e eném území jsou na hranici katastrálního území Zádub na p.p. .141/18 dv  studny  - zdroje
pitné vody pro obec Vlkovice.  Ochranné pásmo studní tvo í obdélník o rozm rech 20,0x33,0m.

Ochrana památek
- nemovité kulturní památky  Kovárna v obci Zádub ( .p.25)

- Kamenný k í  zv. Velbloudí hlava v obci Milhostov
- Kamenný k í  v obci Závi ín

Ochrana technické infrastruktury

vodovody, studny, vodojemy
- vodovod pitný    OP=2,0m od povrchu potrubí
- p ívodní ad vodovodu   OP = 2,0m od povrchu potrubí
- vodojem    OP = 5,0m od zdi nebo oplocení (vodojem pro Ovesné Kladruby)
- studny     OP = 10,0m od st edu studny
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kanalizace, erpací stanice odpadních vod
- kanalizace spla ková    OP = 2,0 m od povrchu potrubí
- kanalizace výtla ná    OP = 2,0 m od povrchu potrubí
- erpací stanice odpadních vod   OP = 10,0m
- isti ka odpadních vod    OP = 10,0m

vedení VVN, VN, NN, spojové za ízení
- venkonkovní vedení 110 kV   OP = 12,0m od krajního vodi e
- venkovní vedení 22kV    OP = 10,0m ( 7,0m) od krajního vodi e
- kabelové vedení NN   OP = 1,0m od povrchu kabelu
- trafostanice sto árová     OP = 10,0m ( 7,0m) od krajního vodi e
- trafostanice zd ná     OP = 15,0m (12,0 m) od krajního vodi e
- dálkový kabel     OP = 1,0m od povrchu kabelu

plynová za ízení
- VTL plynovod     OP = 4,0m od povrchu potrubí

BP = 20.0m od povrchu potrubí
- STL plynovod     OP = 4,0m od povrchu potrubí
- Regula ní stanice     OP = 10,0m od zdi nebo oplocení

základnové stanice mobilních operátor
- Jsou umíst ny mimo katastrální území obce Zádub-Závi ín. Umíst ní ZSM je na Polomu a na

Podhorním vrchu. Odtud je pokryta bezproblémov  zájmová oblast obce.

Ochrana dopravní infrastruktury

-  ochranné pásmo silnic I.t .   OP = 50m od osy komunikace
- ochranné pásmo silnic II a III.t .  OP = 15,0m od osy komunikace
- ochranné pásmo eleznice   OP = 60,0m od osy st edu krajní koleje

Vysv tlivky ke zkratkám

OP - ochranné pásmo

BP  bezpe nostní pásmo

II.1.g.3. - Koncepce dopravního e ení:
Automobilová doprava

Zapojení obce do silni ní sít
Obec je napojena na m sto Mariánské Lázn  silnicí C2, která bude nov  pokra ovat jako

obchvatová komunikace obce Závi ín a bude napojena na silnici II/230. Na silnici C2 je napojena sí
místních silnic C3 obce Závi ín i obce Zádub. Obec Milhostov je napojena na silnici III/19831,  dále
III/19833 na ní  je napojena sí  místních silnic C3.

ir í dopravní vztahy
Správní území obce Zádub-Závi ín le í západn  od silnice II.t ídy . 230  Chodová Planá - Be ov.

Obec Milhostov je na silni ní sí  p ipojena silnicí III. t ídy . 19831 a III/19833.

Silnice v e eném území
e eným územím procházejí tyto dopravn  významn j í silnice:

§ silnice  II.t ídy .  II/230  Chodová Planá - Be ov
§ silnice  III.t ídy . III/19831  Zádub-Závi ín  Mrázov
§ silnice  III.t ídy . III/19833  Zádub-Závi ín  Ovesné Kladruby

Denní intenzita dopravy na komunikaci II/230 je p ibli n  3200 vozidel/den. U ostatních silnic III. t ídy
v e eném území nep esahuje intenzita dopravy 800 vozidel/den.
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Dopravní závady mimo zastav né území:
§ Na p evá né ásti silnic III.t ídy nejsou spln ny parametry po adované SN pro komunikace,

za azené do této t ídy ( p í né uspo ádání, polom ry sm rových oblouk  ).  Rovn  technický stav krytu
komunikací není v p evá né ásti dobrý.

Základní komunika ní sí
Základ komunika ní sít  sídel tvo í v obci Zádub-Závi ín místní komunikace, p ipojené na vý e

uvedené silnice v extravilánu obce, v obci Milhostov je to pr tah silnice III/19833, který v obci kon í.
Ve sm ru východ-západ prochází Závi ínem místní komunikace (p vodn  sou ást silnice

III/1983) s denní intenzitou dopravy p ibli n  2400 vozidel/den. Komunikace spojuje obec s Mariánskými
Lázn mi a se silnicí II/230.

Zádubem pak prochází ve sm ru sever-jih místní komunikace (p vodn  silnice III/2303) s denní
intenzitou dopravy nep esahující 500 vozidel v obou sm rech.

Dopravní závady v zastav ném území:
§ K i ovatky  ostré úhly p ipojení vedlej ích komunikací na hlavní
§ Slepé zakon ení místních komunikací bez obrati t
§ Nedostate ná í ka komunikací  n které úseky nemají po adovanou í ku jízdního pásu,  v ad

úsek  chyb jí krajnice nebo mají nedostate nou í ku
Men í dopravní závady je mo no spat ovat v nespln ných po adavcích platných technických

norem. Jedná se o í kové a sm rové závady typu nedostate ná í ka jízdních pruh , malé polom ry
hran vozovky v míst  p ipojení v k i ovatce, apod., v t inou vyplývající z omezení stávající zástavbou.
Odstran ní takovýchto závad je mo né jen za cenu demolic, které jsou dle na eho názoru vzhledem k
významu komunikací a provozu na nich neopodstatn né.

Zna nou závadou je i stávající zanedbaný technický stav komunikací (rozbitý povrch, chyb jící
nebo nefungující odvodn ní apod.).

elezni ní doprava
Správním územím e ených obcí prochází celostátní elezni ní tra  . 149 Mariánské Lázn   Be ov 

Karlovy Vary se zastávkou v Milhostov . Jedná se o jednokolejnou neelektrizovanou elezni ní trat.
V pracovních dnech zde staví vlak 14x denn  a ve dnech pracovního klidu a o svátcích 17x.

 Spojení Milhostova elezni ní dopravou je v sou asné dob  vyhovující, v t í ást místního
obyvatelstva  v ak up ednost uje a vyu ívá ke své p eprav  osobní automobil.

II.1.g. 4 - Koncepce technického vybavení:
Vodní hospodá ství

zásobování pitnou vodou
Sídlo Závi ín a ást Zádubu je zásobován pitnou vodou z reten ní nádr e POLOM. Zásobování

pitnou vodou je celé sídlo Závi ín, v sídle Zádub je vy e eno zásobování horní ásti sídla Zádub. ÚP je
navr eno prodlou ení vodovodního adu do dolní JV ásti sídla Zádub. V ji ní ásti sídla Závi ín je
navr en nový vodojem (p.p. .453/1 k.ú.Zádub) na který navazuje nový vodovodní p ivad  pro obec
Ovesné Kladruby. Na tento p ivad  bude výhledov  napojeno i sídlo Milhostov. V sou asné dob  je
v Milhostov  zásobování objekt  pitnou vodou e eno vlastními studnami.

minerální vody
Obec se nachází v blízkém okolí láze ského území Mariánské Lázn , kde kvalita v ech okolních

vyu ívaných p írodních lé ivých zdroj  i stolních minerálních vod je sledována Referen ní laborato í MZ
v Mariánských Lázních. Nedochází zde k výrazn j ím zm nám chemického slo ení ani organoleptických
vlastností. Ji ní ást katastru obce dosahuje do blízkosti p írodního  výv ru plynu tzv.  Milhostovské
mofety.
Celé e ené území se nachází v ochranném pásmu II.stupn  IIB(d íve ochranné pásmo III.stupn )
p írodních lé ivých zdroj  láze ského místa Mariánské Lázn . P i e ení výstavby v tomto území je nutno
respektovat podmínky  souladu s láze ským zákonem .164/2001 Sb.

likvidace odpadních vod
Kanalizace je prozatím vybudována pouze u 5-ti rodinných dom  ve spádové oblasti sm rem

k hotelu Golf. U ostatních objekt  jsou spla kové vody zadr ovány v umpách a vyvá eny do m stské
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OV na náklady vlastník  nemovitostí. Tento stav je v ak pro rozvoj obce nadále neudr itelný a proto
jsou navrhovány následující opat ení .

Bude vybudována nová kanaliza ní sí  obce. Spla kové vody v ásti Závi ín budou svedeny k
jihozápadnímu okraji a odtud p e erpávány výtla ným adem v trase komunikací do achty na konci
gravita ní stoky (Starý Zádub) odvád jící spla kové vody do istírny odpadních vod Mariánské Lázn .
Samostatný výtla ný ad bude rovn  z prostoru ploch za ízení pr myslové výroby a sklad  severn  od
Závi ína.  Uva uje se rovn  s p echodným umíst ním p e erpávacího objektu v míst  stávajícího
výjezdu sm r K, Vary a to do doby otev ení výstavby v plochách pr myslové výroby a sklad , V ásti
Zádub budou spla kové vody svedeny k  jihozápadnímu okraji a odtud p e erpávány výtla ným adem
v trase komunikací do achty na konci gravita ní stoky (Starý Zádub)

V sídle Milhostov není zatím uva ováno o vybudování spla kové kanalizace z d vod  nízkého
po tu p ipojení  na z ízení obecní OV. Ostatní varianty napojení na OV Mar.Lázní se ukázaly
sou asné dob  jako nereálné.

Výhledov  byla pro budoucí umíst ní OV vy len na rezervní plocha R1 na ji ním okraji sídla
Milhostov. Vyu ití rezervní plochy je podmín no zm nou územního plánu.

Srá kové vody budou postupn  p evád ny do de ových stok zaúst ných do vodote í,
p irozených svodných prvk  a um lých nádr í..

Zásobování plynem
Jedním ze základních spole ensko - politických stanovisek územního plánu je cílev domý

systém ochrany a tvorby ivotního prost edí, zejména na úseku istoty ovzdu í v územích s velkou
hustotou osídlení a území situovaných v bezprost ední blízkosti láze ského území.
Významnou úlohu zde sehrává skladba palivové základny, je  je ur ena pro vytáp ní, p ípravu teplé
u itkové vody a technologii, jak ve stávající zástavb , tak i v nov  budované nebo navrhované. Pot eba
jednotlivých energií, jako je el.energie a jednotlivých paliv stoupá i se zvy ující se ivotní úrovní, úrovní
poskytovaných slu eb a rozvojem území. Postupn  je nutné, v souladu s p íslu nými dokumenty, se
omezovat na zásobování jednotlivých lokalit maximáln  dv ma energiemi, vzájemn  se v hodn
dopl ujícími.

ást Zádubu a Závi ína je zásobována zemním plynem p ivedeným VTL plynovodem DN 150 do RS
umíst nou poblí  obce Závi ín. RS slou í pro zásobování st edotlakým plynem pro obec Závi ín a
Zádub.

- v souladu s postupující zástavbou bude stávající plynovodní sí  v obci dále roz i ována
- v maximáln  mo né mí e bude omezováno vytáp ní stávajících rodinných dom  tuhými palivy,
co  sebou    p iná í  zvlá t  v podzimních inverzních stavech  podstatné zhor ení ivotního
prost edí v dané lokalit

- do prostoru ploch pr myslové výroby a sklad  a do ásti Milhostov
budou dovedeny samostatné plynovodní ady

-

Zásobování elektrickou energií
Na krajích jednotlivých obcí je v dy umíst na Trafostanice. Jedna je umíst na v prostoru Starého

Zádubu na kraji katastrálního území obce (p.p. .420/8), dal í je umíst na nedaleko bývalého rekrea ního
centra na Zádubu (p.p. .85/2) a poblí  Obecního Ú adu Zádub (p.p. .489/12). Dal í Trafostanice je
umíst na na okraji Závi ína (st.p. .56) a jedna je na okraji Milhostova (p.p. .308/2).

e eným územím prochází venkovní VVN 110kV. Toto vedení je umíst no mimo obytné oblasti
západn  od obce Zádub a p echází na severní stranu od Závi ína. K obytné zón  se venkovní VVN 110
kV p ibli uje pouze na severozápadním okraji Závi ína.

e eným územím je vedeno venkovní VN 22 kV jedna trasa vede z jihozápadu na severovýchod
e eného území,na východní stran  obcí Zádub-Závi ín. Druhá trasa vede ze západní na jihovýchodní

stranu a prochází mezi obcemi Zádub a Závi ín a dále pokra uje Severovýchodn  od obce Milhostov.
Z této hlavní trasy vybíhají odbo ky k jednotlivým Trafostanicím.

- vzhledem k navrhované výstavb  nových rodinných dom  je nutno uva ovat o posílení celkového
p íkonu el.energie pro toto území.

- vybudovat v jednotlivých ástech obce dal í trafostanice a zajistit tak rozvoj obce i stabilitu dodávek
el.energie

Ve ejné osv tlení
obnovit a doplnit rozvod ve ejného osv tlení v obci Zádub-Závi ín a v obci Milhostov

Spojová za ízení
e eným územím prochází trasy optických sítí, jejich trasy jsou zakresleny v p íslu né situaci.

- nové rozvody dimenzovat na kapacitu uva ované výstavby rodinných dom
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Pokrytí území je pln  zabezpe eno v emi telefonními operátory. Byla instalována stacionární
technická za ízení umo ující pou ití mobilních telefon  prakticky z ka dé lokality. Dal í rozvoj t chto sítí
souvisí úzce s technickým pokrokem a s úrovní a mno stvím slu eb poskytovaných jednotlivými
operátory. S ohledem na tendenci p echodu ú astník  z pevných linek na mobilní sít  rostou neustále
mo nosti vyu ití  internetové a faxové slu by, p enos obrazu atd. Mo nosti rozvoje se v této oblasti
nedají s p esností výhledu na 15 let ani p edpov d t.

Nakládání s odpady
Hospodá ství s tuhým domovním odpadem je na území obce ízeno vyhlá kou o nakládání s tuhým

domovním odpadem podle které je zodpov dnou osobou zejména vlastník nebo nájemce nádob.
Mno ství odpad  produkovaných v obci není p esn  známo, proto e není provád no vá ení

p ijatého mno ství materiálu. Tuhý komunální odpad je svá en na základ  smluvních vztah  s firmou
ASP s.r.o. Cheb a ukládán na ízenou skládku. V sou asné dob  je na území obce té  provád n
separovaný sb r papíru, plastu a skla. Sb r objemného odpadu je nejvíce problematickou ástí tuhého
komunálního odpadu. Jedná se o odpad, který nelze umístit do b ného kontejneru. P ibli n  2x ro n
jsou proto v obci  rozmíst ny velkokapacitní kontejnery pro sb r tohoto druhu odpadu.

Na území obce se nenacházejí ádné záva né erné skládky komunálního nebo stavebního
odpadu. Odpady v malém rozsahu se vyskytují na n kterých místech hlavn  vinou  neukázn ných turist
i  ob an .

II.1.g.5 - Koncepce ochrany krajiny, civiliza ních a kulturních hodnot v území:

Na území obce Zádub-Závi ín se vyskytují chrán ná území krajiny, která jsou v ÚP respektována
v plném rozsahu :

 p írodní rezervace prameni t  Teplé

Území obce je vyu íváno k letní a zimní pobytové a sportovní krátkodobé rekreaci. Obcí vedou
turisticky zajímavé trasy a to jak pro p í turistiku tak pro cykloturistiku.

Na území obce Zádub  Závi ín není vyhlá ená ádná m stská ani vesnická památková zóna.
Na území obce zárove  nezasahuje ádné ochranné pásmo památkové rezervace nebo zóny.

Na území jsou obce jsou t i nemovité kulturní památky:
1. Kovárna v obci Zádub ( .p.25)
2. Kamenný k í  zv. Velbloudí hlava v obci Milhostov
3. Kamenný k í  v obci Závi ín

nadregionální ÚSES
 Do e eného území zasahuje osa a ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K 47 spojnice

mezi Kladskou a Zahrádkami.
Smyslem ochranné zóny je podpora koridorového efektu, zam ená na ochranu a roz i ování prvk

s vy ím stupn m ekologické stability.

regionální ÚSES
V e eném území se nacházejí následující prvky regionálního významu:
Biokoridor  RBK 01  ji ní okraj e eného území
biocentra  RBC 01  Prameni t  í ky Teplé
  RBC 02  Okolí nádr e Podhora

místní ÚSES
P i koncipování místního ÚSES baly vzata do úvahy tato hlediska :

ÚSES musí umo ovat existenci v ech významn j ích ekosystém , které mohou v území existovat.
ÚP vymezuje ve keré prvky ÚSES na území obce Zádub  Závi ín do podrobnosti katastrální mapy.

ÚP zakládá vybrané vymezené dosud nefunk ní prvky ÚSES a navrhuje jejich úpravu jako opat ení
nestavební povahy v krajin .
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II.1.g.6 - Koncepce e ení po adavk  civilní ochrany:
V rámci e ení územního plánu se po ítá se z izováním protiradia ních úkryt  p edev ím v nových

objektech ob anské vybavenosti v souladu s plánem ukrytí obce Zádub-Závi ín. Návrhy protiradia ních
úkryt  budou zpracovány v rámci projektové dokumentace jednotlivých staveb.

V objektech budou sledovány následující parametry ukrytí:
Pro obyvatelstvo :   - plochy pro 1 ukrývanou osobu  3-5 m2
- koeficient zeslabení zá ení Ko minimáln  hodnoty Ko = 50
- U ubytovacích za ízení je t eba po ítat s kapacitou 100% zam stnanc +100% host  l kové ásti a

u restaura ních za ízení, obchod  a slu eb je t eba zabezpe it kapacity pro 100% zam stnanc  a 50%
host   nakupujících.

- P i výstavb  rodinných dom  se po ítá se z izováním svépomocí budovaných protiradia ních úkryt
v rámci spodních staveb jednotlivých dom .

Na území obce není vybudován ádný stálý úkryt, Stálé úkryty jsou vybudovány v dostupných
Mariánských Lázních do kterých jezdí d ti do kol a lidé do zam stnání.

II.1.g.7 - Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a pot eby vymezení
zastavitelných ploch:

Vzhledem k velikosti zastav ného území obce, p etrvávajícího ve svém rozsahu v zásad  z období
p ed spole enskými zm nami v roce 1989. Lze konstatovat, e zastavitelné plochy jsou p ed svým
napln ním. Vyu ití ploch je ú elné a nevybo uje ze zásad strukturovaného rozlo ení funk ních ploch,
které odpovídá obecným po adavk m na urbanistickou strukturu obce.
Takto  jsou v územním plánu vyzna eny tyto zastavitelné plochy :

Po adové
íslo

Název
katastrálního
území

Kód
katastrálníh
o území

Ozna ení  název
plochy

Vým ra v
ha

Druh vyu ití

Z 1 Závi ín 789 704 Severní ást obce
Závi ín 0,9678 bydlení vesnické BV

Z 2 Závi ín 789 704 Severní ást obce
Závi ín 1,6672 bydlení vesnické BV

Z 3
Závi ín
Zádub

789 704
789 691 Severní ást obce

Závi ín

0,2912 +
0,4526 =
0,7438

bydlení vesnické BV

Z 4 Zádub 789 691
Východní ást

Zádubu  Starý
Zádub

1,5871 bydlení vesnické BV

Z 5 Zádub 789 691
Jihozápadní ást

Zádubu- ást.Starý
Zádub

1,4172 bydlení vesnické BV

Z 6
Závi ín
Zádub

789 704
789 691 Ji ní ást obce

Závi ín

1,4611 +
1,0719 =
2,5330

bydlení vesnické BV a
doprava silni ní DS

Z 7 Závi ín 789 704 Východní ást obce
Závi ín 0,6625 bydlení vesnické BV

Z 8 Závi ín 789 704 Východní ást obce
Závi ín 0,7786 doprava silni ní DS

Z 9 Závi ín 789 704 Severní území nad
obcí Závi ín 2,7577

výroba a sklady, lehký
pr mysl VL

Z 10 Zádub 789 691 Severní ást obce
Zádub 0,1021

drobná a emeslná
výroba VD
doprava silni ní DS
ve ejné prostranství PS1

Z 11 Zádub 789 691 Severozápadní ást
obce Zádub 2,1235

ob anské vybavení-
t lovýchovná a sportovní

za ízení OS

Z 12 Zádub 789 691 Západní ást obce
Zádub 3,0162 bydlení vesnické BV
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Po adové
íslo

Název
katastrálního
území

Kód
katastrálníh
o území

Ozna ení  název
plochy

Vým ra v
ha

Druh vyu ití

Z 13 Zádub 789 691 Ji ní okraj obce
Zádub 0,5095 bydlení vesnické BV

Z 14 Zádub 789 691 Jihovýchodní ást
obce Zádub 2,2777

bydlení vesnické BV a
technická infrastruktura

TI

Z 15 Zádub 789 691 Východní ást obce
Zádub 4,0851

bydlení vesnické BV a
doprava silni ní DS

Z 16 Milhostov u
Mar.Lázní 789 682 Severní okraj obce

Milhostov 0,5157
smí ené vyu ití
vesnického typu VS

Z 17 Milhostov u
Mar.Lázní 789 682 Severní okraj obce

Milhostov 0,2300
bydlení vesnické a
rodinná rekreace BV 1.

Z 18 Milhostov u
Mar.Lázní 789 682 Západní okraj obce

Milhostov 0,0219
technická infrastruktura
TI

Z 19 Milhostov u
Mar.Lázní 789 682 Východní okraj obce

Milhostov 0,6329
bydlení vesnické a
rodinná rekreace BV 1.

Z 20 Zádub 789 691

Roz í ení
komunikace mezi

Zádubem a
Závi ínem

0,7135 doprava silni ní DS

Z 21 Zádub 789 691
Mimoúrov ová
k i ovatka u silnice

II/230
1,4993 doprava silni ní DS

Z 22 Zádub 789 691 Východní okraj obce
Zádub 1,6151 bydlení vesnické BV

Z 23
Závi ín
Zádub 789 704 Severní okraj obce

Závi ín

24,1958 +
1,2830 =
25,4788

plochy pro golfové h i t

Z 24
Závi ín
Zádub 789 704 Východní okraj obce

Zádubu 11,1900

plochy pro golfové h i t
plochy ze zadání-byly

vypu t ny

II.1.g.8. - D sledky e ení ve vztahu k rozboru udr itelného rozvoje :
P edpokládané d sledky e ení vyvolané roz í ením zastavitelného území nejsou v rozporu s principy

udr itelného rozvoje území.

Plochy pro funkce bydlení, ob anské vybavení, plochy výroby a skladování i technickou infrastrukturu
jsou p im ené pot ebám obce. D sledky umíst ní ploch rezervovaných pro specifické sportovní vyu ití,
nap . golfové h i t  nejsou v rozporu s ochranou p írody a krajinného rázu. Zásady podporující
organizaci ostatních funk ních slo ek, zejména dopravy, rozvíjejí historické zalo ení.  Novým dopravním
obchvatem byl spln n hlavní po adavek na postupné sni ování dopravní zát e obce pr jezdnou
dopravou.

V d sledku roz í ení zastavitelných ploch, p edpokládá územní plán  p im ený zábor ZPF.
P im enost byla koordinována s Krajským ú adem, Odborem ivotního prost edí a zem d lství.
Podrobn j í zpracování této problematiky je dále ve stati Vyhodnocení vlivu na p edpokládaný zábor
ZPF.

Územní plán v maximální mo né mí e chrání nezastav ná území a po aduje uvá liv  postupovat p i
nezbytném záboru ploch pro novou výstavbu.

           V oddílu ve ejn  prosp ných staveb a asanací byly vymezeny plochy pro komunika ní e ení.
Dále byly rezervovány plochy pro technickou infrastrukturu.
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II.1.g.9 - Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování:
Navrhované e ení je v souladu s cíli územního plánování, cíle zadání územního plánu se poda ilo

splnit. Návrh je vypracován s ohledem na po adavky ochrany ivotního prost edí. Stavební innost je
koordinována s iniciativou investor  v etn  podnikatelských inností p i dodr ení podmínek DOSS a
po adavk  obce.

Pro rozvoj obce bylo navr eno optimální roz í ení zastavitelného území s d razem na obecní
pozemky tak, aby obecní realitní politika m la ú innou kontrolu nad rozvojem obce. Návrh vytvá í
p edpoklady k zaji t ní souladu p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot v území p i em  respektuje
stávající strukturu osídlení, rozmíst ní základních fond  a hodnot funk ního uspo ádání území.

Základem rozvoje obce je dobudování technické infrastruktury, která umo ní následné investice a
urbanizaci nevyu itých ploch. Rozvoj obce je zaji t n p ednostn  regenerací dochovaných hodnot a
vyu ívání jejího historického území.

Územní plán uplat uje zásady tvorby a ochrany ivotního prost edí v rozvoji v ech funk ních slo ek
e eného území.

Základem systematické ochrany p írody a krajiny je v estranná ochrana územních systém
ekologické stability.

Jsou zabezpe ené spole enské po adavky na rozvoj produk ních i mimo produk ních funkcí lesa.  Je
zabrán no v em neopodstatn ným nárok m na zábor zem d lského a lesního p dního fondu a jeho
vy le ování pro jiné ú ely, zejména pro investi ní výstavbu. Sou asn  sleduje p ehodnocení vyu itelnosti
zem d lského p dního fondu ve smyslu p evád ní nesnadno obhospoda ovatelných a nekvalitních p d
do lesního p dního fondu, i zvy ování podílu luk a pastvin.

V e eném území jsou vytvo eny podmínky pro vznik nových pracovních míst. S tímto ohledem jsou
navr eny i plochy pro roz í ení ob anské vybavenosti obce.

Návrh vychází z historických, kulturních urbanistických a p írodních aspekt  a podmínek e eného
území. Podporuje kulturn  historickou symbiózu obce s Mariánskými Lázn mi, která p iná í ekonomické i
spole enské podn ty k dal ímu rozvoji obce.

Z hlediska urbanistického vývoje je v návrhu logický vývojový krok vyplývající z historického zalo ení
jednotlivých ástí obce. Zejména u ásti Zádub-Závi ín je v jádrech zástavby respektována a dopln na
urbanistická forma okrouhlice .

Rozvoj sídla respektuje terénní reliéf, p írodní podmínky území a krajiná ské hodnoty území.
V územním plánu je zakotvena ochrana nemovitých památek  bývalá kovárna Zádub, Kamenný k í  v
Závi ín  a kamenný k í  v Milhostov .

Území drobné výroby a slu eb jsou rozvíjeny v návaznosti na stávající výrobní event. zem d lské
areály.

Varianty e ení územního plánu Zádub Závi ín ani jeho ástí nebyly po adovány.

II.1.h. Vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území a informace, jak bylo
respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí
P i návrhu Územního plánu nebylo orgánem ochrany p írody po adováno vyhodnocení vlivu na ivotní

prost edí.

 Územní plán naplnil po adavky na trvale udr itelný rozvoj území. Napln ním zadání se poda ilo
dosáhnout souladu ve ejných a soukromých zájm  pro rozvoj území. Návrh je zalo en na vytvo ení
vyvá eného vztahu územních podmínek pro p íznivé ivotní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro
sociální soudr nost spole enství obyvatel území.

II.1.h.1. - Vlivy na ivotní prost edí - ochrana ovzdu í
Na úseku ochrany istoty ovzdu í územní plán podporuje eliminaci zdroj  zne i t ní ovzdu í

p echodem palivové základny tepelných zdroj  v ech velikostí z tuhých paliv na u lechtilej í zdroje 
nap .zemní plyn, elektrická energie apod.

Na území obce se po aduje omezovat lokální zdroje na pevná paliva a omezovat zdroje nadm rného
zne i ování ovzdu í.
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Nejvýrazn j ím zne i ovatelem ovzdu í v okolí je Výtopna Mariánské Lázn , má emisní hodnoty
ádov  vy í oproti ostatním zdroj m p i n kterých situacích m e emisní vle ka zasáhnout katastrální

území obce.

Podle REZZO jsou nej ast ji se vyskytující emisní kodliviny SO2, prach v etn  popílku, NOx,
pop ípad  CO. Uhlovodíky a ostatní látky se ve v t í mí e neuplat ují.

Nejvýrazn j ími místími zdroji zne i ování ovzdu í jsou lokální tepelné zdroje na tuhá paliva.

Krom  ji  zmín ných stacionárních zdroj  zne i t ní se negativn  na kvalit  ovzdu í podílejí i zdroje
pohyblivé. Individuální doprava osobní a p edev ím nákladní imituje do ovzdu í zejména CO, uhlovodíky,
NOx. Zejména ve vnit ní ásti obce Závi ín a na nejfrekventovan j ích komunikacích p sobí p i
sou asném dopravním zatí ení negativn . Nov  navr ené e ení vedení dopravy mimo centra Závi ína
zmírní zatí ení v obci .

P i zvlá t  nep íznivých meteorologických podmínkách (p edev ím severovýchodní a západní sm r
proud ní v tru) lze o ekávat vliv i vzdálen j ích zdroj  zne i t ní ovzdu í ze Sokolovska  - elektrárna
Tisová, CHZ Sokolov apod. -  i z okolí Chebu.

Imisní zatí ení území je pravideln  sledováno OHS v Chebu pomocí stacionárních stanovi . Je
vyhodnocován pra ný spad a koncentrace CO2.

P ímo v daných obcích je stav ivotního prost edí s dobrým komfortem. Nejsou zde ádné smogové
situace, p eva uje v trné po así.

Nejvy í koncentrace oxidu si i itého nastávají p edev ím v zimním období (prosinec, leden), kdy p i
zvý eném emisním zatí ení dochází vlivem nep íznivé meteorologické situace (inverzní zvrstvení
atmosféry a malý pohyb vzdu ných hmot) ke kumulaci kodlivin v p ízemní vrstv  atmosféry
s negativními dopady na abiotické i biotické slo ky prost edí, v etn  obyvatel.

II.1.h.2. - Ochrana proti hluku a vibracím
Obec  le i mimo  dopravní tahy první t ídy. O ekávaný nár st dopravy se p edpokládá po p ipojení

silnicemi/230  na silnici I/21 v prostoru Trst nic a z toho vyplývajícího zvý ení významu jako hlavní
spojnice oblasti Mariánských Lázní s Karlovými Vary. Tato komunikace protíná katastr obce v jeho st edu
v severoji ním sm ru. Budoucí úrove  hlukové hladiny musí být monitorována a porovnávána
s po adovanými hodnotami, které jsou stanoveny Sm rnicemi MZ R  hlavního hygienika R.

Ke sní ení hluku a pra nosti je t eba vytvá et podmínky pro výsadbu zelen  s funkcí ochranných clon
u exponovaných dopravních komunikací, p ípadn  budování ochranných protihlukových val  nebo st n.

II.1.h.3. - Ochrana vod
V katastrálním území se nachází n kolik studní s pitnou vodou s vyhlá eným ochranným pásmem

vodního zdroje 1.stupn . N které vyu ívá obec Vlkovice.

Na úseku ochrany vod se navrhuje  komplexní svedení odpadních vod z ástí Zádub a Závi ín
p e erpávací kanalizací do systému CHEVAK Mar. Lázn  k jejich p e ist ní.

Dopln ním kanaliza ní sít  v e eném území a se z ízením lokálních OV v ásti Milhostov p ípad
stabiliza ních a biologických rybník  a vodote í s doprovodnou zelení ve vazb  na výtoky z OV dojde
k náprav  sou asného stavu.

Ve keré zásahy do ekosystém  infiltra ního území Mariánskoláze ské z ídelní oblasti  s ohledem na
udr ení ekologické rovnováhy a zaji t ní kvality povrchových a podzemních vod jsou vylou eny.

II.1.h.4. - Ochrana p írody
Územní plán podporuje ochranu p dního a lesního fondu
Devastace vlivem t by nerostných surovin není p ípustná ani v maloplo ném rozsahu.
Ochrana je akcentována u maloplo ných chrán ných území nacházejících se v zájmovém území
P írodní rezervace Prameni t  Teplé .
Rezervace byla vyhlá ena 24.b ezna 1993 vyhlá kou Správy Chrán né krajinné oblasti Slavkovský

les  v celkovém rozsahu 44,89 ha (44,28 les + 0,61 ostatní plochy). Jedná se o cenné p irozené porosty
podmá ených smr in, ol in a mokrých bezkolencových luk, místy zra elin ných, na nich  se vyskytují
ohro ené druhy rostlin (orchideje aj.). Zvlá t  chrán né území p edstavuje mok ad regionálního
významu.
P írodní památka Milhostovské mofety (za ji ní hranicí katastru)
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Byla ustanovena Správou Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les 19.5.1997 Vyhlá kou .7/97.
Rozkládá se na ásti pozemkové parcely íslo 931 ne celkové vým e 0,2378 ha. Jedná se o geologický
fenomén  o skupinu sirouhli itých výron   mofet.

II.1.h.5. - Ochrana kulturních památek
V obci se navrhuje chránit pomníky ob tem první a druhé sv tové války a odchodu místních ob an

do války. Dále historickou kovárnu, která je chrán ná  památkovým ú adem. Tento poslední historický
d m v obci je v ak ve velmi patném technickém stavu. P esto e obec vznikla na po átku 13. století je
dodnes patrná struktura jejího urbanistického zalo ení, kterou je nutné chránit.

Chrán né jsou té  historické prvky jako na návsi v Závi ín   smír í kamenný k í , který sem byl po
znovunalezení p emíst n z okraje pole. Podobný kamenný smír í k í  v Milhostov .

II.1.i. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na
zem d lský p dní fond a na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

Vyhodnocení záboru zem d lského p dního fondu (ZPF)
je p ílohou návrhu územního plánu obce Zádub-Závi ín na základ  zákona o ochran  ZPF .

334/1992 a jeho úplného zn ní ve vyhlá ce . 231/1999 a podle vyhlá ky M P . 13/1994 a zákona o
lesích  . 289/1995 .

Vyhodnocení dot eného ZPF bylo zpracováno pro 3 katastrální území obce.

II.1.i.1. - Údaje o celkovém rozsahu po adovaných ploch a podílu p dy nále ející do ZPF

II.1.i.2. - Údaje o uskute n ných investicích do p dy za ú elem zlep ení p dní úrodnosti

II.1.i.3. - Údaje o areálech a objektech staveb zem d lské prvovýroby apod.

II.1.i.4. - Údaje o uspo ádání ZPF v území, opat ení k zaji t ní ekologické stability krajiny a
významných skute nostech vyplývajících ze schválených návrh  pozemkových úprav a
o jejich p edpokládaném poru ení

II.1.i.5. - Znázorn ní pr b hu hranic územních obvod  obcí a hranic katastrálního území

II.1.i.6. - Zd vodn ní pro  je navrhované e ení nejvýhodn j í z hlediska ochrany ZPF a
ostatních zákonem chrán ných obecných zájm

II.1.i.7. - Ur ení hranic zastav ného území obce, trasy základních zem d lských ú elových
komunikací a územních a ekologických zám r  vyplývající ze schválených návrh
pozemkových úprav

II.1.i.1.- Údaje o celkovém rozsahu po adovaných ploch a podílu p dy
nále ející do ZPF

e ené území obsahuje t i katastrální území a to : k.ú.Zádub, k.ú. Závi ín a     k.ú. Milhostov u Mar.
Lázní, o celkové rozloze 632,0119 ha.

Do roku 1989 byla obec sou ástí správního celku m sta Mariánské Lázn . V sou asné dob  je pro
obec závazný územní plán m sta Mariánské Lázn  z roku 1989, který je v sou asné dob  pro obec
nevyhovující. Obec se nachází v t sné blízkosti m sta Mariánské Lázn . Existují tu tradi ní vazby v ad
oblastí a obec je na Mariánské Lázn  dob e dopravn  napojena, prochází jí spole né turistické,
cyklistické a b ka ské (zimní období) trasy napojené na m stské centrum Mariánských Lázní.

Na základ  t chto skute nosti  je úkolem navr eného územního plánu umo nit rozvoj p edev ím
bydlení a aktivit spojených s turistickým ruchem v obci.

Stávající územní plán nenabízí místo pro stavební rozvoj obce. Nejsou zde dostate né plochy pro
bydlení v rodinných domech s mo ností samozásobitelským zem d lským hospodá stvím a s podílem
rekrea n  vyu ívaných objekt , dále plochy smí ené obytné  bydlení venkovské s podílem hospodá ské
slo ky.

Také proto se obec rozhodla po ídit nový územní plán.
Cílem obce je p ilákat nové stálé obyvatele, p ipravit podmínky pro  podnikatelskou sféru a tím vrátit

obci ekonomickou prosperitu.



ÚZEMNÍ PLÁN ZÁDUB - ZÁVI ÍN 55

UNIART projektová kancelá  Mariánské Lázn

Územní plán je vypracován dle zákona . 183/2006 (stavební zákon) a je zpracován na období 15-ti
let.

Rozvoj obce je limitován zákonnými podmínkami, které vychází zejména ze statutu CHKO Slavkovský
les, a zákona o ochran  ZPF. Obec je obklopena zem d lskou p dou p evá n  bonity I a II.t .  Dále
rozvoj obce limitují n které nadregionální technické sít .

Návrh územního plánu byl zpracován na základ  Souborného stanoviska ke konceptu e ení ÚP obce
Zádub-Závi ín a samostatného jednání s krajským ú adem odbor ivotního prost edí a zem d lství  dne
25.5.2007.

Závi ín
Sídlo Závi ín le í v k.ú Závi ín a ástí zasahuje do k.ú Zádub. Zastav né území Závi ína je

obklopeno pozemky se zem d lskou p dou bonity I.a II. Pouze na jihovýchodním okraji se nachází
pozemky bonity t .V. Tyto pozemky nelze pou ít pro výstavbu RD proto e jsou limitovány ochranným
pásmem vzdu ného vedení VVN .

Na ji ním okraji Závi ína (lokalita .6) je navr ena obchvatová komunikace. Více ne  polovina
zabírané zem d lské p dy je bonity t .V, men í ást je v bonit  t .I., je obecným zájmem vybudovat
obchvat, aby do lo k odleh ení dopravy ze st edu obce Závi ín a tím zlep ení ivotního prost edí a
ovzdu í v obci. Dále bude díky obchvatové komunikaci sjednocené napojení komunika ního systému
obce na státní silnici II.t . jednou mimoúrov ovou k i ovatkou. (lokalita .21)

Dal í rozvoj bydlení obce Závi ín je navr en v severní ásti obce. Zde je p da bonity t . IV, kterou
nelze vyu ít pro zástavbu z d vodu ochrany území CHKO Slavkovský les. Dal í zábory jsou na p d
bonity t .II, která navazuje na zastav né území obce(lokalita .1 a 2). Lokalita .3 je ji  na schváleném
záboru ZPF.

Na východním okraji obce je navr en zábor p dy bonity t .II. (lokalita .7), jedná se na p du navazující
na zastav né území obce Závi ín a je ze severní strany ohrani ena státní silnicí II/230 (Plze   Karlovy
Vary).

Na v ech lokalitách ur ených pro bydlení jsou p edpokládány pozemky pro RD o velikosti cca
1000m2=0,10ha. Na navr ených plochách se p edpokládá umíst ní 45 klasických rodinných dom .
Z platností ÚP 15-ti let je to cca 3 RD ro n .

Zádub
Sídlo Zádub je polohov  rozd leno na Starý Zádub a Zádub
Starý Zádub le í v k.ú. Zádub je na severozápadním okraji e eného území. Na zastav né území

ásti starý Zádub navazuje p da bonity t .I a IV. P da bonity IV.je vyu ita a zábor ZPF zasahuje áste n
i do bonity t .I. (lokality . 4 a 5)

Na v ech lokalitách ur ených pro bydlení jsou p edpokládány pozemky pro RD o velikosti cca
1000m2=0,10ha. Na navr ených plochách se p edpokládá umíst ní    8-mi klasických rodinných dom .
Z platností ÚP 15-ti let je to cca 1 RD na 2 roky.

Sídlo Zádub le í v k.ú Zádub . Na zastav né území Zádubu navazuje zem d lská p da bonity t .I,
pouze na západním okraji sídla je p da bonity t . IV s odvodn ním.

Od zám ru na západním okraji sídla vybudovat dal í golfové h i t  bylo odstoupeno a tím byl
sní en navrhovaný zábor ZPF. P da se zábor ZPF navazuje na zastav né území sídla a je ur ena
p edev ím na výstavbu RD (lokality 12, 13, 14 a 15).

Na v ech lokalitách ur ených pro bydlení jsou p edpokládány pozemky pro RD o velikosti cca
1000m2=0,10ha. Na navr ených plochách se p edpokládá umíst ní 40 klasických rodinných dom .
Z platností ÚP 15-ti let je to cca 2-3 RD ro n

Milhostov
Sídlo Milhostov le í v k.ú. Milhostov u Mar Lázní. Na zastav né území navazují zem d lské p dy

bonity t .III, IV a V. Nejvíce je vyjímáno ze ZPF bonity t .III a to celkem 0,8848 ha.
Na v ech lokalitách ur ených pro bydlení jsou p edpokládány pozemky pro RD o velikosti cca

1000m2=0,10ha. Na navr ených plochách se p edpokládá umíst ní 7 klasických rodinných dom .
Z platností ÚP 15-ti let je to cca 1 RD na 2 roky.
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II.1.i.2. - Údaje o uskute n ných investicích do p dy za ú elem zlep ení p dní
úrodnosti

V sou asné dob  ani ve výhledu se nep edpokládá investi ní zásah do ZPF. P evládá bonita t . I a
II. Na bonitách ni ích t íd jsou provedeny meliorace, které jsou znázorn ny v grafické ásti : výkres .
II/2c VÝKRES P EDPOKLÁDANÝCH ZÁBOR  P DNÍHO FONDU .

II.1.i.3 - Údaje o areálech a objektech staveb zem d lské prvovýroby apod.
Na severním okraji Zádubu je soukromý statek se zam ením chovu koní.

 Mezi Závi ínem a Milhostovem je zem d lský areál, kde býval teletník. V sou asné dob  je objekt
vyu íván jako víceú elové zem d lské za ízení a sb rný dv r.

V severní ásti Milhostova je soukromý statek se zam ením na malochov skotu.

II.1.i.4 - Údaje o uspo ádání ZPF v území, opat ení k zaji t ní ekologické stability
krajiny a významných skute nostech vyplývajících ze schválených návrh
pozemkových úprav a o jejich p edpokládaném poru ení
Uspo ádání ZPF p etrvává ze 60-tých let min. století. K významným ekologicky negativním jev m

nedochází. P evá ná ást území ZPF je charakterizována III zónou CHKO Slavkovský les.

Ze schválených návrh  pozemkových úprav neplývají významné skute nosti pozemkových úprav.

P evládá bonita t . I a II. Na bonitách ni ích t íd byly provedeny meliorace, které jsou v sou asné
dob  místy   nefunk ní

II.1.i.5 - Znázorn ní pr b hu hranic územních obvod  obcí a hranic katastrálního
území

Znázorn ní pr b h  hranic územních obvod  obcí, hranic katastrálního území, e eného území a
lokalit záboru ZPF je zpracováno v grafické p íloze od vodn ní územního plánu ve Výkresu
p edpokládaných zábor  p dního fondu  .výkresu II/2C a II/2C.1, II/2C.2

II.1.i.6. - Zd vodn ní pro  je navrhované e ení nejvýhodn j í z hlediska ochrany
ZPF a ostatních zákonem chrán ných obecných zájm

Vzhledem ke skute nosti e obec Zádub Závi ín má Územní plán starý tém  20let, nedo lo zatím
k urbanistickým zásah m sm ujícím ke zjednodu ení hranic zastav ného území. Zejména k narovnání
hranic, zp ístupn ní pozemk  a vstupu do nových ploch. Cílem návrhu je vytvo ení p edpoklad  pro
výstavbu a udr itelný rozvoj území spo ívající ve vyvá eném vztahu podmínek pro p íznivé ivotní
prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudr nost spole enství obyvatel.

 Lokalita .1,2 : vypl uje mezeru mezi stávajícím zastav ným územím obce na severní stran  a
stávající obec roz i uje severn . Je zde navr ena nová místní obslu ná komunikace. Tato komunikace
byla v rámci dohadovacího ízení s CHKO Slavkovský Les p iblí ena k zastav nému území a byla
zmen ena plocha ur ená pro bydlení. Vybudování této komunikace je pot ebné pro obsluhu
nep ístupných pozemk  sídla. Zásadním ekonomickým hlediskem pro její vybudování je návrh
oboustranné linie rodinných dom . Zábor ZPF je pro tento ú el zmen en.

Lokalita .3 : se nachází  na  schváleném záboru ZPF (dle ÚPN SÚ Mar. Lázn  z r. 1989) a navazuje
na hranice zastav ného území na severezopádním okraji sídla Závi ín

Lokalita .4 : vypl uje proluku mezi sídlem Starý Zádub a sídlem Závi ín a je ur ena p evá n  pro
výstavbu RD, ale je zde zárove  navr eno odstavné stání pro náv t vníky a volný turistický ruch.
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Lokalita .5 : navazuje na zastav né území sídla Starý Zádub. Velikost lokality .5 je omezena
podmínkami CHKO Slavkovský les. Pro podporu realitní politiky obce je vhodné zachovat navrhovaný
zábor ZPF v této lokalit .

Lokalita .6 : zde je navr ena obchvatová komunikace, která je klí ová v e ení odleh ení dopravy ze
st edu sídla Závi ín. Dále je navr eno vyu ití pozemk  mezi novou obchvatovou komunikací a stávajícím
zastav ným územím pro plochy bydlení. Vybudováním obchvatové komunikace dojde ke zklidn ní
dopravního zatí ení, zlep ení ovzdu í a ivotního prost edí obce. e ení umo ní  vybudování
mimoúrov ové k i ovatky p es státní silnici II/230.

Lokalita .7 : navr ené plochy pro bydlení jsou umíst ny na východním okraji sídla Závi ín mezi
zastav ným územím sídla Závi ín a státní silnicí II/230 Plze   Karlovy Vary. Jde o zbytkové plochy ZPF,
nep ístupné pro zem d lskou mechanizaci.

Lokalita .8 : místní obslu ná komunikace propojující obec s územím pro výrobu a skladování
(stá írna minerálních vod). V této lokalit  je navr ena i ochranná zele

Lokalita .9 : Plocha pro výrobu a skladování ji  odsouhlasený zábor ZPF k projektu stá írny
minerálních vod vydané ji  územní rozhodnutí.

Lokalita .10 : plochy pro bydlení byla zcela vypu t ny. Byla zachována ást lokality 10 a to pouze
v míst  fyzicky p ítomné komunikace u fy.KASPOL. Tato komunikace slou í jako p íjezdová komunikace
k firm .

Lokalita .11 : zasahuje áste n  do ji  schválených zábor  ZPF, na n  navazuje roz í ením plochy
pro sportovní ú ely a dále plochami pro bydlení. V t í ást lokality le í v zastav ném území. Dal í
zabírané plochy navazují na zastav né území.

Lokalita . 12 : na západním okraji sídla Zádub jsou navr eny plochy pro bydlení. Plochy lokality
zasahují áste n  do zastav ného území, áste n  obsahují plochy s ji  schválenými zábory ZPF a dal í
plochy navazující. Je zde navr ena místní obslu ná komunikace. Vybudování této komunikace je
pot ebné pro obsluhu nep ístupných pozemk  sídla. Zásadním ekonomickým hlediskem pro její
vybudování je návrh oboustranné linie rodinných dom .  Návrh p edpokládá funk ní vyu ití plochy pro
výstavbu RD.

Lokalita .13 : na ji ním okraji sídla Zádub jsou navr eny plochy pro bydlení. Pro podporu realitní
politiky obce je vhodné zachovat navrhovaný zábor v této lokalit .

Lokalita . 14 : na jihovýchodním okraji jsou navr eny plochy pro bydlení a na ji ním okraji této lokality
je umíst na plocha pro technickou infrastrukturu ur ena pro p e erpávací stanici kanalizace. Umíst ní
p e erpávací stanice je na pozemku obce Zádub-Závi ín. Lokalita 14 dotvá í ucelený ráz sídla Zádub

Lokalita . 15 : na východním okraji sídla Zádub jsou navr eny plochy pro bydlení. Plochy lokality
zasahují áste n  do zastav ného území, áste n  obsahují plochy s ji  schválenými zábory ZPF a dal í
plochy navazující. Je zde navr ena místní obslu ná komunikace. Návrh p edpokládá plochy pro výstavbu
RD po obou stranách komunikace. Jde o budoucí t i t  istého bydlení sídla.

Lokalita .16 : je navr ena na severním okraji sídla Milhostov s ur ením pro smí ené obytné
venkovské s mo ností zem d lské innosti a objekt  souvisejících s touto inností. Mo nost pro
vybudování p ípustných objekt  zem d lské výroby v sídle.

Lokalita . 17 : je navr ena na severním okraji sídla Milhostov s ur ením pro bydlení  výstavba RD.
Lokalita je navr ena pro umo n ní rozvoje sídla.

Lokalita .18 : na východním okraji sídla Milhostov je plocha pro technickou infrastrukturu daná
pot ebou navý ení odb ru el.energie .

Lokalita .19 : plocha ur ená pro bydlení na západním okraji sídla Milhostov vhodn  dopl uje jeho
zástavbu. Roz í ení je navr eno pro mo nost dal ího rozvoje lokality.

Lokalita .20 : plocha ur ená pro dopravu silni ní  roz í ení spojnice mezi Zárubem a Závi ínem.
Tímto roz í ením bude zvý ena bezpe nost dopravy a obyvatel obce.

Lokalita .21 : je plocha ur ená pro dopravu a jedná se o umíst ní mimoúrov ové k i ovatky 
napojení obchvatu obce na silnici II/ 230. Uskute n ním zám ru stavby mimoúrov ové k i ovatky se
zvý í bezpe nost silni ního provozu.

Lokalita . 22 : je vyhrazena pro ú ely ochranné zelen  mezi silnicí II/230 a sídlem Zádub. Ochranná
zele  je navr ena pro zlep ení zvukových a protipra ných parametr   místa.
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Lokalita . 23 : jedná se o nezastavitelné plochy vyjímané ze ZPF pro zkvalitn ní a z ízení golfového
h i t . Tyto plochy navazují na sv tov  známé golfové h i t  v Mariánských Lázních. Jedná se o severní
okraj obce Zádub-Závi ín.

Lokalita . 24 na jihozápadním okraji e eného území byla navr ena plocha pro z ízení cvi ného
golfového h i t . Od této varianty bylo ustoupeno a tato lokalita byla vypu t na.

Navrhované e ení  zohled uje p ipomínky a stanoviska ke konceptu e ení Územního plánu Zádub-
Závi ín. Z hlediska ochrany ZPF dochází k  záboru ZPF v zájmu trvale udr itelného rozvoje obce. P i
zpracování byla tato stanoviska DOSS do dokumentace zapracována.

II.1.i.7. - Ur ení hranic zastav ného území obce, trasy základních zem d lských
ú elových komunikací a územních a ekologických zám r  vyplývající ze
schválených návrh  pozemkových úprav

Hranice zastav ného území byla stanovena dle §58 zákona .183/2006Sb. ur ená ke dni 1.2.2007
ur ena zpracovatelem územního plánu a je zakreslena v grafické ásti : výkres . II/2c VÝKRES
P EDPOKLÁDANÝCH ZÁBOR  P DNÍHO FONDU .

Trasy základních zem d lských komunikací jsou e eny respektováním historických tras zakotvených
v katastru nemovitostí.

Z návrhu pozemkových úprav nevyplývají zásadní územní a ekologické po adavky nad rámec, který je
zpracován návrhem Územního plánu Zádub-Závi ín.

P ilo eny tabulky vyhodnocení ZPF:

Tab. .1  str.1-5 Bilance p edpokládaného odn tí ZPF

Tab. .2  str.1 P ehled navrhovaného odn tí p dy ze ZPF podle druhu pozemku (kultur)
nále ejících do ZPF

Tab. .3  str.1 P ehled navrhovaného odn tí ZPF podle funk ního vyu ití

Tab. .4  str.1-4 Odn tí ZPF podle lokalit záboru

II.1.j.  Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní

Vyhodnocení a návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných ke konceptu územního plánu (p evzato ze
Souborného stanoviska ke Konceptu územního plánu  e eno je t  dle zákona . 50/1976 Sb. /stavební
zákon/)

Námitky dot ených vlastník  pozemk  a staveb
V rámci zákonné lh ty nebyly ádné námitky uplatn ny.
Po zákonné lh t  byla uplatn na námitka firmy SPELAS, s.r.o., Závi ín 31, Mariánské Lázn
Námitka ve zkráceném zn ní:

1. Po adujeme, aby nov  zpracovávaný územní plán respektoval platné územní rozhodnutí v etn
ji  postavených staveb stá írny minerální vody spole nosti SPELAS s.r.o..

2. ádáme, aby zpracovávaný územní plán respektoval na e zám ry na roz í ení vý e uvedeného
závodu, na n j  máme ji  pozemky zakoupeny a na n které uzav eny op ní smlouvy.

Vyhodnocení námitky a návrh rozhodnutí:

Vlastník uplatnil námitku chybn  a tím do lo k nedodr ení zákonného termínu. Po adavky budou
prov eny v dal í etap  po izování (návaznost na dohadovací ízení se Správou CHKO-SL Mar. Lázn ).
V etap  Návrh byly po adavky vlastníka na dal í plo ný rozvoj závodu prov eny a tento nebyl dot enými
orgány umo n n. P edm tné územní rozhodnutí je respektováno.
Dopl ující informace:
Na základ  podn tu zdej ího stavebního ú adu bylo zmi ované územní rozhodnutí zahrnuto jako limit ji
v rámci etapy zadání.
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Vyhodnocení a návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných v rámci ízení o upraveném a
posouzeném Návrhu územního plánu  e eno dle zákona . 183/2006 Sb. /stavební zákon/)

Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohli námitky proti návrhu územního plánu podat vlastníci pozemk  a
staveb dot ených návrhem ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení a zastavitelných
ploch a zástupce ve ejnosti.

V zákonné lh t  byly uplatn ny následující námitky:
Marie Plíhalová, Anglická 137, Mariánské Lázn a Ivana Mottlová, Skalníkova 470, Mariánské
Lázn   spoluvlastnice p.p. . 213/5, 193/12 k.ú. Závi ín. Pozemky jsou áste n  dot eny vymezenou
ve ejn  prosp nou stavbou WD 07  komunikace a zastavitelnou plochou Z 1.
Námitka ve zkráceném zn ní:
Nesouhlasíme s vymezením ásti námi vlastn ných pozemk  v návrhu územního plánu Zádub  Závi ín
jako NZ  orná p da, takté  s umíst ním ve ejné komunikace p es námi vlastn né pozemky, jeliko  se
touto komunikací je t  zmen í plocha ozna ená jako BV  vesnické bydlení.
Vlastníci pozemk  by v nejbli í mo né dob  cht li e it otázku bydlení svých rodinných p íslu ník
(d tí). Proto navrhují zm nit návrh p edm tného územního plánu tak, e vý e ozna ené pozemky budou
vymezeny jako zastavitelné. V p ípad  ve ejné komunikace navrhujeme náhradu této ásti pozemku.

Námitce nelze vyhov t z t chto d vod :
· Územní plánování je v dy zále itostí zna ných kompromis . Nikdy nemohou být zcela spokojeny
v echny subjekty a v dy, kdy  se jedné stran  v n em vyhoví, tak druhá strana bude namítat.

· Zám rem obce Zádub-Závi ín bylo vý e uvedené pozemky spolu s dal ími plochami vyu ít ve
v t ím rozsahu. Rozvojové zám ry obce v ak v pr b hu po izování územního plánu musely být
redukovány. V etap  Koncept byly uplatn ny po adavky na redukci zastavitelných ploch Správou
Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les a Krajským ú adem Karlovarského kraje  Odborem
ivotního prost edí a zem d lství - ochrana zem d lského p dního fondu. V rámci následného

projednání s t mito dot enými orgány bylo dosa eno souhlasu se zm nou funk ního vyu ití
pouze pro ásti p edm tných pozemk  a ploch tak, jak jsou v dokumentaci Návrh.

· V rámci ve ejného projednání návrhu územního plánu, tj. 22.09.2008 p ítomní zástupci Správy
CHKO Slavkovský les, v návaznosti na uplatn ná podání, v etn  námitky uplatn né pí
Plíhalovou a pí Mottlovou a v návaznosti na n kolik ústních dotaz  stejného charakteru, potvrdili
platnost svého p vodního stanoviska a k n mu dohodnutých záv r  a zd raznili nemo nost
akceptování jakéhokoliv dal ího po adavku na zv t ení zastavitelných ploch oproti dnes
projednávanému stavu.

P íhoda Ji í, Franze Kafky 834/3, Mariánské Lázn
Námitka ve zkráceném zn ní:
Byl uplatn n po adavek, aby hranice zastavitelné plochy Z11 byla upravena takovým zp sobem, e
zastavitelná plocha Z11 bude zahrnovat rovn  pozemky p. . 420/15, 420/16 a 420/17 v k.ú. Zádub.
Pozemky by cht l p. P íhoda v budoucnu vyu ít pro výstavbu rodinných dom .

Námitce nelze vyhov t z t chto d vod :
· Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemk  a staveb dot ených

návrhem ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení a zastavitelných ploch a
zástupce ve ejnosti.

· Pozemky p. . 420/15, 420/16, 420/17 v k.ú. Zádub nejsou dot eny návrhem ve ejn  prosp ných
staveb, ve ejn  prosp ných opat ení a zastavitelných ploch, nebo  zde nejsou územním plánem
navrhovány.

· Podání vlastníka proto nespl uje právním p edpisem po adované nále itosti pro uplatn ní
námitek a nem e s ním být dále nakládáno jako s námitkou, p esto e je podání takto nazváno.

· Z uvedených d vod  je nutné toto podání pova ovat za p ipomínku a jako s p ipomínkou s ním
musí být dále nakládáno. (Dále viz pasá  Vyhodnocení p ipomínek.)

V rámci zákonné lh ty ani po této lh t  nebyly uplatn ny ádné dal í námitky.
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II.1.k.  Vyhodnocení p ipomínek
Vyhodnocení p ipomínek uplatn ných ke konceptu územního plánu (p evzato ze Souborného

stanoviska ke Konceptu územního plánu  e eno je t  dle zákona . 50/1976 Sb. /stavební zákon/)

Vyjád ení souhlasná s p ipomínkou:

Min. zem d lství R, Pozemkový ú ad Cheb
P ipomínky ve zkráceném zn ní:
MZ Pozemkový ú ad Cheb nemá ke konceptu e ení územního plánu p ipomínky. ádáme pouze o
dodr ení p ístupnosti zem d lských pozemk , navr ené v jednoduché pozemkové úprav .

Vyhodnocení p ipomínky s návrhem rozhodnutí:
BBuuddeemmee aakkcceeppttoovvaatt,, vv ddookkuummeennttaaccii eettaappyy NNÁÁVVRRHH pprroojjeekkttaanntt pprroovv íí zzáávv rryy JJPPÚÚ aa vv ppooddrroobbnnoossttii,, kktteerroouu
pp íísslluu íí ee iitt úúzzeemmnníímmuu pplláánnuu ssee ee eenníímm pp iippoommíínnkkyy bbuuddee zzaabbýývvaatt..

Centrum dopravního výzkumu, Praha:
P ipomínky ve zkráceném zn ní:

1. Výstavba musí být e ena tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opat ení proti nep íznivým ú ink m
dopravy, zejména hluku, je  nebudou správcem dopravní cesty ( el. tra  149) hrazena.

Vyhodnocení p ipomínky s návrhem rozhodnutí:
Územní plán e í území v jednotlivých funk ních plochách a navrhuje mnohdy iroké mo nosti funk ního
vyu ití t chto ploch. Je druhem územn  plánovací dokumentace, která se nezabývá konkrétním
umís ováním jednotlivých staveb na jednotlivých pozemcích a není dokumentem, který má garantovat, e
budoucí investo i splní v echny po adavky, které jsou vy adovány jednotlivými zákonnými i
podzákonnými normami. Nem e rovn  p edem rozhodovat o konkrétních p ípadech umíst ní staveb,
proto e práv  o takových zále itostech jsou na základ  dal ích stup  dokumentací vedena v budoucnu
jednotlivá správní ízení. V tomto druhu ÚPD po adavek nem e být akceptován.

2.Jakákoliv stavební innost v ochranném pásmu dráhy je mo ná pouze se souhlasem speciálního
stavebního ú adu, jím  je Drá ní ú ad.

Vyhodnocení p ipomínky s návrhem rozhodnutí:
Souhlasíme, ale pouze bereme na v domí. Jedná se o zále itosti vyplývající z p íslu ných právních
norem, které musí být spln ny. Prostor pro jejich e ení je v ak v jiných druzích dokumentace (nap .
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení apod.).

Správa elezni ní dopravní cesty, s.o., Praha
P ipomínky ve zkráceném zn ní:

P i respektování na eho stanoviska k zadání územního plánu obce, nemáme ke konceptu ÚP
p ipomínky.

Vyhodnocení p ipomínky s návrhem rozhodnutí:
Pouze bereme na v domí jako informaci. Dále uvádíme vyhodnocení p ipomínky z etapy zadání.
Po adavek, aby v echny budoucí stavební úpravy v OPD byly projednány dle zákona o drahách .
266/94 v platném zn ní a stavebního zákona vyplývá práv  z t chto p edpis . Jedná se o povinnost ze
zákona, která musí být investory spln na v jiných druzích dokumentace (nap . dokumentace pro územní
rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení apod.). Toté  platí také nap . pro zále itosti realizace i
dokonce úhrady jakýchkoliv opat ení proti nep íznivým ú ink m elezni ního provozu. Územní plán e í
vyu ití území v celých plochách, tento druh územn  plánovací dokumentace se nezabývá konkrétním
umís ováním jednotlivých staveb na jednotlivých pozemcích a není dokumentem, který má garantovat, e
budoucí investo i splní v echny povinnosti, které jsou jim ukládány jednotlivými specielními zákonnými i
podzákonnými normami.

V rámci zákonné lh ty ani po této lh t  nebyly uplatn ny ádné dal í p ipomínky.
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Vyhodnocení p ipomínek uplatn ných v rámci ízení o upraveném a posouzeném Návrhu
územního plánu  e eno dle zákona . 183/2006 Sb. /stavební zákon/)

Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohl ka dý uplatnit své p ipomínky.

Uplatn né p ipomínky:
V zákonné lh t  byly uplatn ny následující p ipomínky:

Ostatní subjekty:

Ostatní subjekty Obsah  Vyhodnocení

EZ Správa majetku, s.r.o., podatelna Praha Bez p ipomínek  bereme na v domí
Povodí Oh e, s.p., Chomutov (obecn -metodické sd lení) Bez p ipomínek  bereme na v domí

Zem d lská vodohospodá ská správa, Oblast povodí Vltavy, Pracovi t  Tachov
P ipomínka ve zkráceném zn ní:
Navrhujeme p imknout trasu biokoridoru LBK 8 k vodnímu toku  Jilmovému potoku, .h.p. 1-10-01-
066/01, a biokoridor LBK 7 k pravostrannému p ítoku Jilmového potoka, .h.p. 1-10-01-066/04.
Navrhované vymezení biokoridor  m e v budoucnu podpo it návrh na revitalizaci upravených koryt
vodních tok .
Vyhodnocení p ipomínky:
Návrh ZVHS nem e být akceptován, pouze bereme na v domí jako informaci. Územní systém
ekologické stability je ve finálním e ení. Celý ÚSES v etn  jeho podklad  a v ech skladebných prvk  je
zpracován autorizovaným odborníkem na základ  poznatk  získaných podrobným terénním pr zkumem
a v n kolika postupných fázích byl projednán a odsouhlasen s p íslu nými dot enými orgány ochrany
p írody a krajiny. Po provedení  revitalizací m e v budoucnu dojít ke spontánní úprav  díl ích tras
lokálních biokoridor  a následn  k jejich pojmenování.
P íhoda Ji í, Franze Kafky 834/3, Mariánské Lázn
P ipomínka ve zkráceném zn ní:
Byl uplatn n po adavek, aby hranice zastavitelné plochy Z11 byla upravena takovým zp sobem, e
zastavitelná plocha Z11 bude zahrnovat rovn  pozemky p. . 420/15, 420/16 a 420/17 v k.ú. Zádub.
Pozemky by cht l p. P íhoda v budoucnu vyu ít pro výstavbu rodinných dom .

Po adavku nelze vyhov t z t chto d vod :
· Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemk  a staveb dot ených

návrhem ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení a zastavitelných ploch a
zástupce ve ejnosti.

· Pozemky p. . 420/15, 420/16, 420/17 v k.ú. Zádub nejsou dot eny návrhem ve ejn  prosp ných
staveb, ve ejn  prosp ných opat ení a zastavitelných ploch, nebo  zde nejsou územním plánem
navrhovány.

· Podání vlastníka proto nespl uje právním p edpisem po adované nále itosti pro uplatn ní
námitek a nem e s ním být dále nakládáno jako s námitkou, p esto e je podání takto nazváno.

· Z uvedených d vod  je nutné toto podání pova ovat za p ipomínku a jako s p ipomínkou s ním
musí být dále nakládáno.

· Územní plánování je v dy zále itostí zna ných kompromis . Nikdy nemohou být zcela spokojeny
v echny subjekty a v dy, kdy  se jedné stran  v n em vyhoví, tak druhá strana bude namítat.

· Zám rem obce Zádub-Závi ín bylo vý e uvedené pozemky spolu s dal ími plochami vyu ít ve
v t ím rozsahu. Rozvojové zám ry obce v ak v pr b hu po izování územního plánu musely být
redukovány. V etap  Koncept byly uplatn ny po adavky na redukci zastavitelných ploch Správou
Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les a Krajským ú adem Karlovarského kraje  Odborem
ivotního prost edí a zem d lství - ochrana zem d lského p dního fondu. V rámci následného

projednání s t mito dot enými orgány bylo dosa eno souhlasu se zm nou funk ního vyu ití
pouze pro ásti p edm tných pozemk  a ploch tak, jak jsou v dokumentaci Návrh.

· V rámci ve ejného projednání návrhu územního plánu, tj. 22.09.2008 p ítomní zástupci Správy
CHKO Slavkovský les, v návaznosti na uplatn ná podání, v etn  námitky uplatn né pí
Plíhalovou a pí Mottlovou a p ipomínky uplatn né p. P íhodou a v návaznosti na n kolik ústních
dotaz  stejného charakteru, potvrdili platnost svého p vodního stanoviska a k n mu dohodnutých
záv r  a zd raznili nemo nost akceptování jakéhokoliv dal ího po adavku na zv t ení
zastavitelných ploch oproti dnes projednávanému stavu.

V rámci zákonné lh ty ani po této lh t  nebyly uplatn ny ádné dal í p ipomínky.
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II.2. GRAFICKÁ ÁST OD VODN NÍ

 II/2.A  KOORDINA NÍ VÝKRES       1:5 000

II/2.B   VÝKRES IR ÍCH VZTAH         1:50 000

II/2.C  VÝKRES P EDPOKLÁDANÝCH ZÁBOR  P DNÍHO FONDU  1:5 000

II/2.C.1 VÝKRES P EDPOKLÁDANÝCH ZÁBOR  P DNÍHO FONDU

  SÍDLA ZÁDUB-ZÁVI ÍN      1:2 000

II/2.C.2 VÝKRES P EDPOKLÁDANÝCH ZÁBOR  P DNÍHO FONDU

  SÍDLA MILHOSTOV       1:2 000

Pou ení:
Proti územnímu plánu obce Zádub-Závi ín vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat
opravný prost edek (§173odst.2 zákona 500/2004Sb., správní ád).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
místostarosta obce        starosta obce
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Tabulkové a výkresové p ílohy od vodn ní územního plánu  Zádub  Závi ín :

VÝKRES ÚSES

MAPA 2 : KOSTRA EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

ÚSES  FOTODOKUMENTACE ( STR.1-3)

ÚSES  TABULKOVÁ ÁST

   Tab. .1  biocentra

   Tab. .2  biokoridory

   Tab. .3  interak ní prvky

VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO
 E ENÍ NA ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND A POZEMKY UR ENÉ
K PLN NÍ FUNKCE LESA  TABULKOVÁ ÁST

 Tab. . 1  Bilance p edpokládaného odn tí ZPF

 Tab. . 2  odn tí dle kultury ZPF

Tab. . 3  podle funk ního vyu ití

 Tab. . 4  podle lokalit záboru
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ÚZEMNÍ PLÁN
ZÁDUB  ZÁVI ÍN

ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU
 ZE DNE 30.1.2009

P ÍLOHA TEXTOVÉ ÁSTI:
ÚSES  FOTODOKUMENTACE
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POHLED SM REM NA MARTINOV  JILMOVÝ POTOK

POHLED SM REM NA MARTINOV  JILMOVÝ POTOK
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PASTVINY U MILHOSTOVA

POHLED OD ZÁDUBU DO ÚDOLÍ JILMOVÉHO A KOSÍHO POTOKA
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ÚDOLÍ JILMOVÉHO POTOKA

PASTVINY NAD MILHOSTOVEM


