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Město Abertamy

____________________________________________________________
Č.j. : ……………..

V Abertamech dne …………..
Územní plán

Zastupitelstvo města , příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti

vydává

Územní plán Abertamy

A Textová část Územního plánu Abertamy:
1 Vymezení zastavěného území ................................................................................................. str. č. 6
2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ............................................... str. č. 6
3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně .......................................................................................................................................... str. č. 6
4 Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro její
umísťování ................................................................................................................................. str. č. 14
5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod. .......................................................................... str. č. 16
6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití,
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) ....................................................................... str. č. 22
7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit ...................................................................................................................... str. č. 46
8

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze

uplatnit předkupní právo ........................................................................................................... str. č. 48
9 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření ..................................................................................................... str. č. 61
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10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou
pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti ........................................................... str. č. 61
11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro
rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9
……………………………………………………………………………............................................ str. č. 61
12 Stanovení pořadí změn v území (etapizaci) ......................................................................... str. č. 61
13 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ............................... str. č. 62
14 Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1 stavebního
zákona ....................................................................................................................................... str. č. 62
15 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ........ str. č. 62
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1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území Abertam (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15.1.2010. Tato hranice ZÚ
je zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního Územního plánu Abertamy (dále jen ÚP)
kromě v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a na všech výkresech grafické
části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.

2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Město Abertamy se bude rozvíjet jako polyfunkční převážně obytně obslužné město se zaměřením
na aktivity pobytové a sportovně rekreační.
Územní plán navrhuje významnou změnu ve stávající urbanistické struktuře území: město Abertamy
bude propojeno obytnou zástavbou s místní částí Hřebečná podél silnice III/2193 a podél údolí
Bystřice. Severní svah Plešivce bude rozvíjen jako komplexní středisko zejména zimních sportů - Ski
areál Plešivec s obslužným zázemím. Rovněž krajina severně nad Hřebečnou bude využívána pro
sport a rekreaci - jsou zde situovány další lyžařské svahy s vleky, skokanské můstky, lyžařské
běžecké trasy, cyklotrasy.
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URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Koncepce rozvoje území města navazuje na Územní plán sídelního útvaru Abertamy (dále jen ÚPN
SÚ). Zastavitelné plochy, které dosud nejsou zastavěny a plochy územních rezerv z ÚPN SÚ, ÚP
přebírá a území města dále zhodnocuje. V samotném městě Abertamy jsou navrženy plochy zejména
pro bydlení, občanské vybavení (sport, služby) smíšené území obytné. Stávající výrobní plochy na
severu města jsou rozšířeny o další plochy drobné a lehké výroby. Výcvikový areál lesnického učiliště
bude přestavěn na drobnou výrobu a plochu technického zázemí MěÚ Abertamy. Rovněž bývalá
továrna na výrobu rukavic je navržena k přestavbě: část na občanské vybavení, část na drobnou
výrobu. Areál průmyslového závodu Blex je stabilizován. Areál bývalé koželužny (posléze stáj
dobytka) je navržen k přestavbě na obslužné zázemí turistického ruchu. Proluka mezi městem
Abertamy a jeho místní částí Hřebečná. je určena k zastavění pro bydlení. V severní části Hřebečné
budou rozvíjeny aktivity turistického ruchu: rekreace. Přestavěný areál bývalých kasáren na severní
hranici správního území města Abertamy bude doplněn o další rozvojovou plochu občanského
vybavení jako stanice ochránců přírody.
Při silnici III/2193 na Rýžovnu u trasy Krušnohorské magistrály je navržen areál agroturistiky.
Na Plešivci bude přestavěn areál chatek jako víceúčelové zázemí lyžařských vleků. Podél Plešivecké
ulice naproti penzionu Trampská bouda je navržen obslužný areál (ubytování, stravování, infocentrum,
sportovní aktivity, parkoviště, zázemí pro tělesně postižené s rehabilitačním centrem, bydlení se
službami) jako zázemí navrženého sportovně rekreačního Ski areálu Plešivec.
V kulturní krajině na celém území města Abertamy jsou řešeny sportovně rekreační aktivity: lyžařské
svahy s vleky, obnovené 2 skokanské můstky, lyžařské běžecké trasy, cyklotrasy, naučná stezka
Abertamy - Plešivec i Abertamy - Hřebečná - důl Mauritius, obnovené letní koupaliště v Hřebečné.
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3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze struktury obou stávajících sídel, které
ÚP respektuje, navazuje na ně a dále je rozvíjí. Veškerá zástavba na území města si zachová svůj
venkovský charakter s objekty do max. IV. NP s podkrovím.
Této hmotové skladbě se zcela vymyká:
-

přestavba areálu rekreačních chatek na vrcholu Plešivce - objekty max. II. NP + podkroví,
stávající kamenná rozhledna na Plešivci si stále ponechá úlohu dálkové pohledové dominanty

-

obslužné zázemí Ski areálu Plešivec podél Plešivecké ulice

-

rozšíření výrobní zóny v Abertamech severně za Blexem - výrobní haly na ploše lehké výroby

-

přestavěný areál kasáren v Hřebečné nebude navyšovat svůj stavební objem.

Veškerá nová zástavba bude respektovat zástavbu okolní, stávající. Dominantou města zůstává
kostel Čtrnácti svatých pomocníků. Centrální veřejné prostranství náměstí zůstane zachováno:
severní část s podílem veřejné zeleně, jižní část jako shromažďovací plocha s vyčleněnými
parkovacími plochami. Sportovní areál pod hřbitovem u Bystřice bude realizován jako jednotlivá hřiště
s minimálním sociálním zázemím bez ubytovací kapacity, která bude realizována v nejbližším okolí
zejména v přestavěných objektech bývalé továrny na výrobu rukavic či v bývalém areálu koželužny.
Při rekonstrukci letního koupaliště bude opravena stávající kamenná vodní nádrž a obnoveny
historické předehřívací bazénky. Na území města není navrženo zastavitelné území s rozptýleným
charakterem zástavby. Ve volné kulturní krajně nebude obnovována zástavba na historických
stavebních parcelách. Výstavba nových objektů vyšších jak IV. NP s podkrovím je na celém území
města nežádoucí.

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění
území, M 1:5 000, na v. č. 2.1 Hlavní výkres, M 1:5 000.
ÚP Abertamy navrhuje na území města tyto zastavitelné plochy a to jako dostavbu proluk v ZÚ nebo
jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny:
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* MĚSTO ABERTAMY

 Zastavitelné plochy
označení

popis plochy

katastrální

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

území

plochy
A/Z-B1

Plocha bydlení na západním okraji Abertam

Abetamy

Abertamy

Bydlení - BI - 2,9853 ha

A/Z-B2

Dostavba proluky v ZÚ v Abertamech u

Abetamy

Abertamy

Bydlení - BI - 1,4144 ha

fotbalového hřiště
A/Z-B3

Plocha bydlení na jižním okraji ZÚ Abertam

Abetamy

Abertamy

Bydlení - BI – 4,6013 ha

A/Z-B4

Dostavba proluky podél silnice III/2193 mezi

Abetamy

Abertamy

Bydlení - BI - 2,8747 ha

Abetamy

Abertamy

Bydlení - BI - 1,3982 ha

městem a osadou
A/Z-B5

Plocha bydlení na severním okraji města
Abertamy pod plánovaným větrolamem

A/Z-B6

Plocha bydlení na severní hranici ZÚ Abertam

Abetamy

Abertamy

Bydlení -BI - 0,4131

A/Z-O3

Obslužné plochy pro zázemí turistického ruchu

Abetamy

Abertamy

Občanské vybavení - OV - 0,6568 ha

Abetamy

Abertamy

Občanské vybavení - OV - 0,2571 ha

na severu města Abertamy za Blexem na
Větrově
A/Z-O4

Obslužná plocha u bývalé továrny na výrobu
rukavic v Abertamech

A/Z-O8

Cvičné hřiště hasičů v Abertamech

Abetamy

Abertamy

Občanské vybavení - OI - 1,4195 ha

A/Z-O10

Plocha sportovního areálu u spodní stanice

Abetamy

Abertamy

Občanské vybavení - OS - 0,5035 ha

Abetamy

Abertamy

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,3990 ha

Abetamy

Abertamy

Veřejné prostranství - PVk - 0,0637 ha

lanovky na Plešivec
A/Z-P1

Parčíky v obytné zóně mezi Abertamy a
Hřebečnou v místech stavebních uzávěr
sanovaných důlních děl

A/Z-P3

Cyklostezka z Perninku do Abertam podél jižní
hranice zástavby obce

A/Z-S1

Smíšená plocha při severním okraji Abertam

Abetamy

Abertamy

Smíšené obytné - SV - 0,7255 ha

A/Z-S2

Smíšená plocha kolem Plešivecké ulice

Abetamy

Abertamy

Smíšené obytné - SV - 3,2336 ha
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A/Z-S3

Dostavba proluky za garážemi u areálu Blexu

Abetamy

Abertamy

Smíšené obytné - SV - 0,2914 ha

A/Z-S4

Smíšená plochy na jihu Abertam podél silnice II.

Abetamy

Abertamy

Smíšené obytné - SV - 0,1889 ha

třídy II/219
A/Z-S5

Smíšená plochy pod vrcholem Plešivce

Abetamy

Abertamy

Smíšené obytné - SM - 1,6517 ha

A/Z-D1

Cesta k čerpací stanici pitné vody z Vodárenské

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,3189 ha

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,0317 ha

ulice
A/Z-D2

Zokruhování cesty v lokalitě „U Hájenky“ za
Větrovem

A/Z-D3

Parkoviště za Blexem na Větrově

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,2231 ha

A/Z-D4

Parkoviště u fotbalových hřišť

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,1738 ha

A/Z-D6

Cesta za hřbitovem ke stávající ČOV

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,0065 ha

A/Z-D7

Čerpací stanice pohonných hmot na jihu

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,1489 ha

Abertam podél silnice II. třídy II/219
A/Z-D8

Svážná lesní cesta v jižní části správního území

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,4212 ha

A/Z- D9

Parkoviště jižně pod Ski areálem Plešivec

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,6591 ha

A/Z-D13

Nová cesta k obecnímu lesu jihovýchodně od

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,1892 ha

Abertam
A/Z-D14

Parkoviště u hřbitova v Abertamech

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,0922 ha

A/Z-D15

Přístupová cesta jako propojení rozvojových

Abetamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,1365 ha

Abetamy

Abertamy

Technická infrastruktura - TI - 0,2312 ha

ploch v Plešiveckém areálu
A/Z-T1

Rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV
v Abertamech

A/Z-V1

Rozšíření výrobní zóny u Blexu

Abetamy

Abertamy

Výroba a skladování - VD - 0,9505 ha

A/Z-W1

Vodní nádrž na Plešiveckých loukách

Abetamy

Abertamy

Plochy vodní a vodohospodářšké - W - 0,5652 ha
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* SÍDLO HŘEBEČNÁ

 Zastavitelné plochy
H/Z-B1

Plocha bydlení severně nad ZÚ v Hřebečné

Hřebečná

Hřebečná

Bydlení - BI - 3,8006 ha

H/Z-B2

Dostavba proluky podél silnice III/2196 v

Hřebečná

Hřebečná

Bydlení - BI - 0,2423 ha

Hřebečná

Hřebečná

Bydlení - BI - 1,0190 ha

Hřebečné
H/Z-B3

Plochy bydlení na severním okraji Hřebečné
podél východního okraje silnice III/2196

H/Z-B5

Plocha na severu Hřebečné u penzionu Ilma

Hřebečná

Hřebečná

Bydlení - BI - 0,0886 ha

H/Z-B6

Plocha bydlení v nejsevernějším části Hřebečné

Hřebečná

Hřebečná

Bydlení - BI - 0,4121 ha

Hřebečná

Hřebečná

Občanské vybavení - OI - 0,1821 ha

podél silnice III.třídy
H/Z-O1

Stanice ochránců přírody (eko-stanice) severně
nad Hřebečnou

H/Z- O2

Sportovní zázemí penzionu Ilma v Hřebečné

Hřebečná

Hřebečná

Občanské vybavení - OS - 0,5844 ha

H/Z- O4

Plocha agroturistiky nad Hřebečnou při

Hřebečná

Hřebečná

Občanské vybavení - OA - 0,0199 ha

Krušnohorské magistrále
H/Z-D2

Otočka aut u vodojemu v Hřebečné

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,1911 ha

H/Z-D3

Parkoviště u letního koupaliště v Hřebečné

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,1289 ha

H/Z-D4

Parkoviště u vleků v Hřebečné

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,0909 ha

H/Z-D5

Parkoviště v Hřebečné podél silnice III/2196

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,0911 ha

H/Z-D6

Parkoviště u bývalé školy u vleků na severu

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,8313 ha

Hřebečné
H/Z-D7

Propojení stávajících cest na severu katastru

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,0210 ha

H/Z-D8

Přístupová cesta k historické stavební parcele

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,0413 ha

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,2541 ha

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,0877 ha

nad vodojemem severně nad Hřebečnou
H/Z-D9

Přístupová cesta k RD po vodojemem
severovýchodně od Hřebečné

H/Z-D10

Cesta od obnovované cesty k Červené Bystřici
na jihu katastru Hřebečná
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H/Z-D12

Ski magistrála Boží Dar - Abertamy

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 1,3414 ha

H/Z-W1

Malá vodní nádrž jako rekreační zázemí

Hřebečná

Hřebečná

Plochy vodní a vodohospodářské - W - 0,0803 ha

penzionu Ilma

3.4 PLOCHY PŘESTAVBY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny přestavbové plochy na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, na v. č.2. 1 Hlavní výkres,
M 1:5 000.
ÚP navrhuje na území města tyto přestavbové plochy a to jako přestavbu původních dnes nefunkčních areálů či jejich částí nebo jako asanaci nefunkčních
areálů s následnou novou výstavbou:
* MĚSTO ABERTAMY

 Přestavbové plochy
označení

popis plochy

plochy
A/P-B1

Přestavba záhradkové kolonie na východním

katastrální
území

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

Abetamy

Abertamy

Bydlení - BI - 1,5161 ha

Abetamy

Abertamy

Rekreace - RP - 0,2623 ha

cípu ZÚ v Abertamech
A/P-R1

Přestavba a rekonstrukce letního koupaliště v
Hřebečné

A/P-O1

Přestavba a rozšíření areálu školy

Abetamy

Abertamy

Občanské vybavení - OI - 0,5762 ha

A/P-O4

Přestavba a rekonstrukce sportoviště podél

Abetamy

Abertamy

Občanské vybavení - OS - 0,7556 ha

Abetamy

Abertamy

Občanské vybavení - OV - 0,5056 ha

Abetamy

Abertamy

Občanské vybavení - OV - 0,6771 ha

Abetamy

Abertamy

Občanské vybavení - OV – 1,8384 ha

levého břehu Bílé Bystřice jižně pod městem
A/P-O5

Přestavba východní části bývalé továrny na
výrobu rukavic

A/P-O6

Přestavba areálu bývalé koželužny na jihu
Abertam

A/P-O7

Přestavba areálu rekreačních chatek na vrcholu

11

ÚP ABERTAMY – VYDANÝ ÚP

Plešivce
A/P-P1

Revitalizace parku u infocentra v Abertamech

Abetamy

Abertamy

Veřejné prostranství - PVz1 - 0,1327 ha

A/P-P2

Rekonstrukce prostoru náměstí ve městě dle

Abertamy

Abertamy

Veřejné prostranství - PVk - 0,2149 ha

projektové dokumentace
A/P-S1

Přestavba kina v centru obce

Abertamy

Abertamy

Smíšené bytné - SM - 0,2182 ha

A/P-S2

Přestavba části rušeného lesnického učiliště

Abertamy

Abertamy

Smíšené obytné - SM - 0,3155 ha

A/P-D1

Obnova části historické cesty přes obecní lesy

Abertamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,2014 ha

Abertamy

Abertamy

Doprava - DS - 0,4377 ha

Abertamy

Abertamy

Technická infrastruktura - TI - 0,2312 ha

Abertamy

Abertamy

Výroba a skladování - VD - 1,3107 ha

Abertamy

Abertamy

Výroba a skladování - VL - 0,3345 ha

Abertamy

Abertamy

Výroba a skladování - VL - 1,1228 ha

Abertamy

Abertamy

Plochy vodní a vodohospodářské - W - 0,1253 ha

Hřebečná

Hřebečná

Občanské vybavení - OI - 0,3517 ha

Hřebečná

Hřebečná

Občanské vybavení - OV - 1,8347 ha

Hřebečná

Hřebečná

Veřejné prostranství - PVk - 0,0112 ha

jižně pod městem
A/P-D2

Obnova cesty s protierozním opatřením severně
nad městem Abertamy

A/P-T1

Přestavba části výcvikového prostoru a dílen
lesnického areálu na technické zázemí MěÚ

A/P-V1

Přestavba části výcvikového prostoru a dílen
rušeného učiliště

A/P-V2

Přestavba části továrny na rukavice na lehkou
výrobu

A/P-V3

Přestavba části výcvikového prostoru a dílen
rušeného učiliště na výrobu lehkou

A/P-W1

Obnova přírodního koupaliště ve východní části
území na toku Bystřice

* SÍDLO HŘEBEČNÁ

 Přestavbové plochy
H/P-O1

Přestavba části domu na muzeum hornické
činnosti

H/P-O2

Přestavba areálu bývalé kasárny nad
Hřebečnou

H/P-P1

Pokračování rozvojové plochy H/P-D8 v ZÚ
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Hřebečná
H/P-S1

Obnova zástavby v lokalitě U Lávky včetně

Hřebečná

Hřebečná

Smíšené obytné - SV - 0,8023 ha

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,1402 ha

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,2675 ha

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,0394 ha

obnovy rybníka - SV
H/P-D1

Obnova cesty pod lomem k historické stavební
parcele - DS

H/P-D2

Obnova cesty pro cyklotrasa včetně odbočky
nad vodojemem - DS

H/P-D3

Obnova cesty od „Bílého koně“ směrem
k navržené cestě H/Z-D14

H/P-D4

Obnova cest k navrženému lyžařskému vleku

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,3789 ha

H/P-D5

Obnova cesty propojující obecní cesty nad

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,0560 ha

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,5029 ha

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,1530 ha

Hřebečná

Hřebečná

Doprava - DS - 0,0892 ha

osadou Hřebečná
H/P-D6

Obnova cesty k západní hranici správního
území a zároveň k vodojemu na západ od
Hřebečné

H/P-D7

propojení obecních cest u skokanských můstků
východně od Hřebečné

H/P-D8

Obnova cesty ke stávajícím domům severně
nad Hřebečnou východně od navrhovaných
lyžařských svahů
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň (veřejnou zeleň) v zastavěném území a na
zastavitelných a přestavbových plochách určených k zastavění jako součást ploch veřejných
prostranství. Jsou rozlišována veřejná prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí
(Pvz3), veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Pvz1) a veřejná prostranství
s veřejnou zelení (Pvz).
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň,
na v. č. 2.1 Hlavní výkres, M 1:5 000.
Jako plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku ÚP navrhuje revitalizaci dnes
zbytkové zeleně v místech stavebních uzávěr sanovaných důlních děl v navržené obytné zóně mezi
městem a Hřebečnou a revitalizaci parku u informačního centra.
Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP řešena vždy jako součást vlastního areálu. Pobytová zeleň u
bytových domů je součástí plochy hromadného bydlení.
ÚP stabilizuje vybrané oplocené zahrady jako plochy vyhrazené zeleně, které nejsou určeny
k zastavění.

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na v. č. 2.3
Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5000.
Na území města Abertamy se vyskytuje pouze silniční doprava. ÚP zachovává systém silnic na
území města beze změny. ÚP zapracovává veškeré navržené plochy silniční dopravy řešené v ÚPN
SÚ, výrazně se soustřeďuje na doplnění záchytných parkovišť pro návštěvníky celé oblasti: parkoviště
při silnici na Boží Dar pro návštěvníky víceúčelového sportovně rekreačního Ski areálu Plešivec,
parkoviště severně nad Hřebečnou u lyžařských svahů, parkoviště v Hřebečné podél silnice III/2193,
parkoviště u nástupního místa na běžecké trasy nad městem Abertamy na Větrově, parkoviště jako
součást rozsáhlého obslužného Ski areálu Plešivec podél Plešivecké ulice, parkoviště jako součást
obslužně rekreačního zázemí na severu Hřebečné u penzionu Ilma.

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i
plynovodů na v. č. 2.3 Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
4.2.1. Vodní hospodářství
ÚP respektuje beze změny stávající trasy přívodního vodovodu z Perninku do Horní Blatné, stávající
vodní zdroje a jejich ochranná pásma. ÚP navazuje na stávající systém zásobování území pitnou
vodou ze 2 lokálních zdrojů, kterými jsou zásobeny veškeré navržené zastavitelné a přestavbové
plochy na území města kromě aktivit severně nad vodojemem v Hřebečné.
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ÚP navrhuje zkapacitnění stávajícího systému čištění splaškových vod na území města: stávající
ČOV bude přestavěna na čerpací stanici splaškových vod, splašky z celého území včetně Hřebečné
a navrhovaného Ski areálu Plešivec budou čištěny v nové ČOV na levém břehu Bystřice. Individuální
čištění splaškových vod bude pouze u aktivit severně nad vodojemem v Hřebečné.
4.2.2. Zásobování elektrickou energií
ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území města elektrickou energií systémem
trafostanic a venkovního vedení VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na
území města jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.
4.2.3. Zásobování plynem
ÚP respektuje na území města stávající trasu VTL plynovodu z Hroznětína zakončenou regulační
stanici. ÚP zásobuje plynem navržené zastavitelné a přestavbové plochy ve městě, na Hřebečné i
zázemí Ski areálu Plešivec kromě areálu agroturistiky, stanice ochránců přírody a přestavěných
kasáren v Hřebečné nad vodojemem.
4.2.4. Zásobování teplem
ÚP nenavrhuje na území města žádný nový centrální systém zásobování teplem. Objekty na
rozvojových plochách na území města budou vytápěny individuálně s důrazem na vytápění plynem a
dalšími ekologickými medii.
4.2.5. Nakládání s odpadem
ÚP zachovává stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i
nadměrného odpadu centrálním svozem mimo území města. Na území města nenavrhuje ÚP žádnou
skládku. Sběrný dvůr nebezpečného a nadměrného odpadu bude umístěn v jižní části přestavěného
výcvikového prostoru lesnického areálu.

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
4.3.1. Občanské vybavení ve smyslu veřejné infrastruktury
ÚP se výrazně zaměřuje na plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury (OI):
některé stávající areály a objekty jsou navrženy k rozšíření nebo pouze k přestavbě (rozšíření areálu
ZŠ. ÚP navrhuje další plochy OI: areál ochránců přírody na Hřebečné, muzeum hornické činnosti
infocentrem se sociálním zázemím jako nástupní stanici naučné stezky s důlní problematikou, cvičné
hřiště hasičů. Stávající výcvikový a manipulační areál lesnického učiliště je navržen ke zrušení a
k přestavbě na výrobní plochu a plochu technické infrastruktury.
4.3.2. Ostatní občanské vybavení
Rozvoj ostatního občanského vybavení na území města je výrazně zaměřen na služby pro vícedenní
pobytovou rekreaci spojenou s aktivním nepobytovým sportováním v krajině.
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4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území města:


VEŘEJNÁ

PROSTRANSTVÍ

S KOMUNIKAČNÍM

KORIDOREM

A

VEŘEJNOU

SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk
ÚP navrhuje v zastavěném území a na plochách určených k zastavění místní obslužné komunikace
a zklidněné komunikace se smíšeným provozem jako součásti veřejných prostranství s komunikačním
koridorem a shromažďovací plochou ozn. PVk. Tato navržená veřejná prostranství mají vazbu na
stávající systém ulic v obou sídlech. Jako plocha PVk je stabilizována jižní i severní část náměstí
v Abertamech.
ÚP navrhuje veřejná prostranství s místními komunikacemi a shromažďovací plochou jako
zastavitelné plochy, které jsou zobrazeny v grafické části vlastního ÚP na v. č. 2.3 Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.


VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz, která mohou být blíže
specifikována jako:


veřejná prostranství s veřejnou zelení



veřejná prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační zelení ozn. PVz3



veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku ozn. PVz1

Viz blíže kap. 3.5 návrh systému sídelní zeleně.

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTŮ APOD.
5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 2.2 Hlavní výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000.
ÚP Abertamy zachovává základní krajinný ráz horské lesní a lesozemědělské krajiny novověké
kolonizace Hercynika s převahou krajiny vysoko položených plošin doplněných na severu a jihu
krajinou výrazných svahů a skla horských hřebenů. ÚP zachovává a dále rozvíjí řešené území jako
významné krušnohorské rekreační středisko s uplatněním přírodě blízké rekreace.
ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území způsobené
povodněmi a jinými přírodními katastrofami, opatření k ochraně a rozvoji přírodního a kulturního
dědictví. Rekreační potenciál krajiny je výrazně posílen a to celou soustavou ploch smíšených
nezastavěného území sportovního nepobytového charakteru. ÚP navrhuje jako výše citované plochy
nové lyžařské svahy s vleky nebo lanovkami, běžecké areály a skokanské můstky. Zároveň jsou
stávající aktivity zimních sportů na území města stabilizovány a to včetně trasy Krušnohorské lyžařské
magistrály.
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5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje vlastní ÚP v grafické části ve v. č. 2.2
Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000. Samostatně je ÚSES vymezen v grafické
části odůvodnění ÚP na schématu A.1 Krajina - ÚSES, M 1:5 000.
ÚP přebírá stávající prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability včetně
ochranného pásma nadregionálního biokoridoru, které jsou vymezeny ve schváleném ÚP VÚC KSA a
vydaných ZÚR KK, a dále je zpřesňuje do měřítka katastrální mapy.
ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability do podrobnosti katastrální mapy. Funkční
využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území města Abertamy musí být v souladu
s navrženými charakteristikami v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES:

BIOCENTRA NADREGIONÁLNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo

70

Název

Božídarské rašeliniště

Biogeografický význam

nadregionální BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

vymezit plochy pro šetrné obhospodařování trvalých travních
porostů a pro spontánní vývoj, chránit nelesní porosty dřevin,
v lesních porostech preferovat přirozenou obnovu, postupně
odstranit exoty, zvýšit podíl listnáčů, chránit vodní režim

Katastrální území, ppč.

Hřebečná, 324, 326, 327, 329, 331, 333, 343, 348, 364, 366,
370, 371, 372, 408, 409, 410, 428, 486, 515, 1211, 1226,
1241, 1243, 1244/1, 1245/1, 1245/11, 1245/12, 1245/14,
1245/22, 1245/39, 1245/45, 1245/58, 1245/61, 1245/63,
1245/64, 1245/65, 1245/66, 1245/68, 1245/69, 1245/70, 1260,
1340/9, 1364/1, 1364/11, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 1364/5,
1364/6, 1364/7,1364/8, 1380, 1386, 1387, 1393/1, 1393/2,
1393/3, 1393/4, 1396/1, 1396/2, 1396/3, 1397/2, 1403/1,
1403/3, 1522/1, 1522/2, 1522/3, 1546/1, 1546/2, 1548/1,
1549, 1553, 1554, 1557, 1560, 1562/1, 1562/2, 1565, 1567/1,
1567/2, 1569/1, 1569/3, 1569/4, 1576, 1577, 1578, 1579,
1582/1, 1582/10, 1582/11, 1582/12, 1582/13, 1582/14,
1582/15, 1582/16, 1582/17, 1582/18, 1582/19, 1582/2,
1582/20, 1582/21, 1582/3, 1582/4, 1582/5, 1582/6, 1582/7,
1582/8, 1582/9, 1602, 1611/2, 1613/1, 1615, 1621/1, 1621/2,
1621/3, 1621/4, 1621/5, 1621/6, 1625, 1626/1, 1626/2,
1627/1, 1627/2, 1627/3, 1627/4, 1627/5, 1627/6, 1627/7,
1628/1, 1628/11, 1628/2, 1636, 1684, 1689, 1690, 1704,
1707, 1708, 1724/3, 1725/1, 1731, 1738, 1744, 1746, 1748/2,
1750, 1753/1, 1756/1, 1757, 1759/2, 1764/1, 1764/2, 1767/1,
1781, 1791, 1793/1, 1793/2, 1798/1, 1798/2, 1838/1, 1838/2,
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1838/3, 1856, 1857, 1858/2, 1859/1, 1863/2, 1871/1, 1897,
1898/1, 1898/2, 1899/1, 1899/2, 1900/10, 1900/11, 1901,
1903, 1905/1, 1905/3, 1908, 1910, 1911, 1923, 1925, 1926,
367, 369

BIOCENTRA MÍSTNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo

1

Název

Rašelina na Smrčné

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

stávající hluboké příkopy neudržovat (eventuálně i zasypat),
vymezit plochy pro šetrné obhospodařování trvalých travních
porostů a pro spontánní vývoj

Katastrální území, ppč.

Abertamy, 399/1, 1998/3
Hřebečná, 1224/3, 1246/1, 1224/2, 1245/61, 1246/2, 1246/3,
1246/14, 1994, 1246/17, 1193, 1246/15, 1245/71, 1246/16,
1245/59, 1248/11, 1247/1, 1247/2, 1247/3.

Pořadové číslo

2

Název

Větrov

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

ponechat spontánnímu vývoji, možné je občasné šetrné
sekání

Katastrální území, ppč.

Abertamy, 288/2, 288/4, 288/11, 288/10, 288/7, 288/6, 288/3,
288/9, 288/8, 1998/3, 288/3

BIOCENTRA MÍSTNÍ NAVRŽENÁ
Pořadové číslo

3

Název

Nad Hřebečnou

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

vymezit plochy pro šetrné obhospodařování trvalých travních
porostů a pro spontánní vývoj, smrkový porost doplnit dalšími
dřevinami, obnovení rybníka je možné jen v původním
rozsahu

Katastrální území, ppč.

Hřebečná, 1509/4, 1509/3, 1509/2, 1509/1, 1503/4, 1872,
1503/1, 1990/2, 422, 1502, 1503/3, 1499/3, 1499/2, 1499/1,
1498/2, 1493/3.
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Pořadové číslo

4

Název

U Bystřice

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

vymezit plochy pro šetrné obhospodařování trvalých travních
porostů a pro spontánní vývoj, neobnovovat ani neudržovat
hluboké odvodňovací příkopy, přípustné je pouze mělké
odvodnění. Skupinky dřevin zachovat, eventuálně doplnit.

Katastrální území, ppč.

Abertamy, 955/6, 1990/1, 963/1, 1996/3, 956, 1996/2, 963/2,
955/1, 581, 955/3, 913/2, 955/4, 1999/1, 913/1, 1999

Pořadové číslo

5

Název

Pod Švýcárnou

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

vymezit plochy pro šetrné obhospodařování trvalých travních
porostů a pro spontánní vývoj, neobnovovat ani neudržovat
hluboké odvodňovací příkopy, přípustné je pouze mělké
odvodnění. V lesních porostech podporovat přirozenou
obnovu a směřovat k větší diferenciaci porostů

Katastrální území, ppč.

Abertamy, 879/5, 826/2, 826/5, 826/3, 826/1, 837/1, 833/1,
837/3, 837/2

BIOKORIDORY NADREGIONÁLNÍ FUNKČNÍ

Pořadové číslo

K1

Spojnice - název

Božídarské rašeliniště - Studenec

Biogeografický význam

nadregionální BK - ochranná zóna

Funkčnost

funkční BK

Návrh opatření

zvýšit podíl listnáčů, v kvalitních porostech preferovat
přirozenou obnovu, neodvodňovat rašeliniště a rašelinné
louky

BIOKORIDORY REGIONÁLNÍ FUNKČNÍ

Pořadové číslo

536

Spojnice - název

Božídarské rašeliniště - Pod Plešivcem

Biogeografický význam

regionální BK

Funkčnost

funkční BK

Návrh opatření

vymezit plochy pro šetrné obhospodařování a pro spontánní
vývoj, chránit vodní tok s břehovými porosty
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Katastrální území, ppč.

Abertamy, 714/3, 741/1, 741/2, 1956, 742/3, 735/1, 744/1,
725, 1990/1, 913/1, 581, 913/3, 1353, 913/4, 1948, 9880/2,
1949, 975/1, 975/2, 963/1
Hřebečná, 1463/1, 1881, 1010/1, 1887, 1003/1, 1455/1, 1443,
1990/2, 1493/3, 1876/1, 1440, 424, 1875, 1444/2, 1426/1,
1875, 1441, 1437/1, 1432/4, 1432/5, 1015, 1009/1, 1432/1,
1880, 1426/5, 1426/3, 1991/2, 1009/2, 1885, 1028/1, 1008,
1432/2, 1029, 1000, 1005/2, 1888, 1037/2, 1944, 996/1, 1945,
995/2, 996/2, 1993, 977, 1432, 1990/2, 1493/3.

BIOKORIDORY MÍSTNÍ NAVRŽENÉ

Pořadové číslo

1

Spojnice - název

BC 1 - BC 2

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

posoudit vhodnost spontánní nebo umělé revitalizace toku,
navazující travní porosty lze šetrně využívat

Katastrální území, ppč.

Abertamy, 1930/1, 509/1, 399/1, 1998/3, 315, 1935/1

Pořadové číslo

2

Spojnice - název

Bc 2 - hranice obce

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

posoudit vhodnost spontánní nebo umělé revitalizace toku,
navazující travní porosty lze šetrně využívat

Katastrální území, ppč.

Abertamy, 1998/3, 288/8, 253, 243/1, 240, 1998/2, 1987/1,
235, 234, 1986/3, 29, 224/2, 1986/1, 223/4, 1972/1, 233/2,
233/1, 223/1, 2016, 1986/2, 229/2, 228, 1998/1, 1984, 667/1,
667/4

Pořadové číslo

3

Spojnice - název

BC 4 - BC 5

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

posoudit vhodnost spontánní nebo jednoduché umělé
revitalizace toku (v úseku při silnici uvážit odsunutí zpět do
údolnice), navazující travní porosty lze šetrně využívat, lesní
porosty směřovat k větší diferenciaci

Katastrální území, ppč.

Abertamy, 1999/2, 879/1, 826/2, 826/3, 826/1, 1999/1, 1999
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5.3 PROSTUPNOST KRAJINY
ÚP obnovuje historický systém polních cest, které v minulosti sloužily k údržbě krajiny, stabilizuje
cyklotrasy i zimní běžecké tratě.

5.4 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
ÚP navrhuje v kulturní krajině opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území.


X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami


X1.A.1. - protierozní opatření proti vodní erozi - výsadba mimolesní zeleně



X1.A.2. - protierozní opatření proti větrné erozi - výsadba mimolesní zeleně



X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace vodotečí



X1.A.4. - zvyšování retenčních schopností území - obnova rašelinišť

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM
ÚP navrhuje v kulturní krajině jako opatření ke zlepšení odtokových poměrů účelové cesty s příkopy,
výsadbu doprovodné zeleně kolem polních cest, revitalizaci vodoteče a obnovu rašelinišť.

5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
ÚP navrhuje zpřesnění vymezení všech úrovní prvků ÚSES na území města do podrobnosti
katastrální mapy a zároveň navrhuje úpravy krajiny pro založení vybraných dnes nefunkčních prvků
ÚSES:


X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví


X2.1. vymezení prvků ÚSES



X2.2 založení vymezených prvků ÚSES

ÚP navrhuje založení dnes nefunkčních prvků ÚSES na území města Abertamy v rozsahu: části
NRBC 70 (obnova rašelinišť), MBC 1, 2, 4, 5 MBK 1, 2, a část MBK 3.

5.7 OPATŘNÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
ÚP navrhuje v kulturní krajině na území města jako opatření k ochraně kulturního dědictví změnu
dnes nevyužívaných ladem ležících ploch na extenzivní pastviny.

5.8 KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
ÚP navrhuje na území města tyto sportovní a nepobytové rekreační plochy, jako plochy smíšeného
nezastavěného území sportovního charakteru, na kterých se nepředpokládá umisťování trvalých
staveb ani oplocení plocha a areálů:
* Plochy smíšené nezastavěného území
Sportovně rekreační aktivity v krajině
* k. ú. Abertamy
A/1 - běžecký areál na severní straně Abertam na Větrově - NSs
A/2 - sportovně rekreační plocha s vlekem a sjezdovým svahem naproti hřbitovu - NSs
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A/3 - sportovně rekreační plocha s vlekem a sjezdovým svahem na severní straně Plešivce - NSs
A/4 - sportovně rekreační plocha s vlekem a sjezdovým svahem z Plešivce do Pstruží - Merklín - NSs
A/6 – sportovně rekreační plocha na Větrově - NSs
* k. ú. Hřebečná
H/1 - obnovené skokanské můstky - NSs
H/2 - sportovně rekreační areál lyžařského vleku se svahem v údolí Bystřice - NSs
H/3 - sportovně rekreační plochy se lyžařskými vleky a sjezdovými svahy severně nad Hřebečnou NSs

5.9 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
ÚP respektuje stávající CHLÚ a ložisko surovin, poddolovaná území včetně vyhlášených stavebních
uzávěr starých důlních děl. ÚP nenavrhuje žádnou plochu těžby.

6

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ,

VČETNĚ

ZÁKLADNÍCH

PODMÍNEK

OCHRANY

KRAJINNÉHO

RÁZU

(NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTEZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH)
Území města Abertamy je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy
s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území města
Abertamy.
Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 2.1
Hlavní výkres, M 1:5 000:
ÚP Abertamy vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
* Plochy bydlení
- bydlení hromadné - BH
- bydlení individuální městského a příměstského typu - BI
* Plochy rekreace
- rekreace individuální pobytová - RI
- rekreace na plochách přírodního charakteru - RP
* Plochy občanského vybavení
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI
- občanské vybavení - ostatní služby - OV
- občanské vybavení - hřbitov - OH
- občanské vybavení - sport - OS
- občanské vybavení - agroturistika - OA
* Plochy veřejných prostranství
- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
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- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
* Zeleň vyhrazená
- zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) ZS
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné městského typu - SM
- smíšené obytné venkovského typu - SV
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silniční - DS
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura - TI
* Plochy výroby a skladování
- výroba - lehký průmysl - VL
- výroba zemědělská - VZ
- výroba drobná - VD
* Plochy vodní a vodohospodářské
- plochy vodní a vodohospodářské - W
* Plochy zemědělské
- plochy zemědělské - NZ
* Plochy lesní
- plochy lesní – NL
* Plochy přírodní
- plochy přírodní - NP
* Plochy smíšené nezastavěného území
- plochy smíšené nezastavěného území sportovní - NSs
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesní
v - vodohospodářská
o - ochranná
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné,
podmínečně přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní
podmínky prostorového uspořádání území.

6.1 Plochy bydlení
* Bydlení hromadné - BH
A. Hlavní využití
1. - bydlení v bytových domech
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B. Přípustné využití
1. - bydlení ve vícepodlažních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se
zázemím obytné zeleně
2. - bydlení v nízkopodlažních bytových domech se zázemím obytné zeleně
3. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m 2
4. - veřejné stravování do 20 míst
5. - vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská
6. - vestavěná sportovní zařízení
7. - garáže sloužící pro obsluhu území
8. - provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném
danou funkcí
9. - pozemky související dopravní infrastruktury
10. - pozemky související technické infrastruktury
11. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory
12. - dětská vybavená hřiště
C. Podmínečně přípustné využití
1. - ubytovací zařízení pouze do 20 lůžek
2. - víceúčelová hřiště pouze travnatá
D. Nepřípustné využití
1. - jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí
2. - čerpací stanice pohonných hmot
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 60
2. - maximální podlažnost 4 NP + podkroví
3. - minimální % ozelenění 35

* Bydlení individuální městského a příměstského typu- BI
A. Hlavní využití
1. - bydlení rodinných domech
B. Přípustné využití
1. - nízkopodlažní rodinné domy městského a předměstského charakteru
2. - nízkopodlažní bytové domy do 2 NP se zázemím obytné zeleně
3. - řadové rodinné domy do 2 NP s podkrovím bez předzahrádky s vybavením v 1. N.P. na hlavních
ulicích sídel
4. - izolované domy a dvojdomy do 2 NP s podkrovím
5. - veřejné stravování a ostatní služby pro obsluhu tohoto území
6. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m 2
7. - pozemky související dopravní infrastruktury
8. - pozemky související technické infrastruktury
9. - veřejná prostranství s veřejnou zelení
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10. - dětská vybavená hřiště
C. Podmínečně přípustné využití
1. - ubytování pouze do kapacity 20 lůžek v 1 objektu
2. - vestavěné řemeslné provozovny pouze do 40% podlahové plochy objektu
3. - stavby pro rodinnou rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a
rodinných domů
4. - víceúčelová hřiště pouze travnatá
D. Nepřípustné využití
1. - jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru
přípustnou právními předpisy
2. - výroba všeho druhu
3. - stavby pro rodinnou rekreaci do 80m 2 zastavěné plochy
4. - čerpací stanice pohonných hmot
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 40
2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví
3. - minimální % ozelenění 40

6.2 Plochy rekreace
* Rekreace individuální pobytová - RI
A. Hlavní využití
1. - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
B. Přípustné využití
1. - stavby pro rodinnou rekreaci
2. - rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami a chovem domácího zvířectva
3. - rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad
4. - objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě
5. - zahrádkářské kolonie s možností výstavby zahrádkářských chatek
6. - produkční zahrady
7. - byty v nebytových domech
8. - objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě
9. - pozemky související dopravní infrastruktury
10. - pozemky související technické infrastruktury
11. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory
12. - dětská vybavená hřiště
C. Podmínečně přípustné využití
1. - objekty ubytování do kapacity 20 lůžek
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D. Nepřípustné využití
1. - objekty řemeslných služeb a garáží
2. - výroba všeho druhu a sklady
3. - bytové domy
4. - čerpací stanice pohonných hmot
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 15
2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví
3. - minimální % ozelenění 70

* Rekreace hromadná na plochách přírodního charakteru - RP
A. Hlavní využití
1. - plochy sezónního využívání krajiny k pobytové hromadné rekreaci
B. Přípustné využití
1. - veřejná koupaliště
2. - kempy, tábořiště, autokempy, areály sezónního ubytovacího zařízení
3. - rekreační areály a střediska - lokality soustředěných ubytovacích chatek včetně doprovodné
vybavenosti pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků
4. - rekreačně pobytové louky, hřiště
5. - infocentra, sociální zázemí
6. - cyklostezky, hipostezky, naučné stezky
7. - areály zdraví, robinzonádní hřiště pro děti a mládež
8. - pozemky související dopravní infrastruktury
9. - pozemky související technické infrastruktury
C. Podmínečně přípustné využití
1. - byty pouze do 20% podlahové plochy nebytového objektu
D. Nepřípustné využití
1. - obytné a rodinné domy
2. - stavby pro rodinnou rekreaci
3. - výroba všeho druhu
4. - aktivity snižující kvalitu prostředí a neslučitelné s rekreačním využíváním území
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 25
2. - maximální podlažnost 1 NP
3. - minimální % ozelenění 65
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6.3 Plochy občanského vybavení
* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI
A. Hlavní využití
1. - plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné
infrastruktury
B. Přípustné využití
1. - stavby, plochy a zařízení sloužící pro:
a) vzdělávání a výchovu
b) sociální služby a péče o rodinu
c) zdravotní služby
d) kulturu
e) veřejnou správu
f) ochranu obyvatelstva
g) lázeňství
2. - součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury
3. - pozemky související dopravní infrastruktury
4. - pozemky související technické infrastruktury
5. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory
C. Podmínečně přípustné využití
1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy
2. - bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech
3. - čerpací stanice pohonných hmot pouze pokud nezhoršuje podmínky v území
D. Nepřípustné využití
1. - bytové domy
2. - rodinné domy
3. - provozy výroby všeho druhu
4. - stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 60
2. - maximální podlažnost 4 NP
3. - minimální % ozelenění 25

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV
A. Hlavní využití
1. - plochy občanského vybavení obslužného charakteru
B. Přípustné využití
1. - stavby a zařízení pro obchodní prodej
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2. - stavby a zařízení pro ubytování, stravování
3. - stavby a zařízení pro nevýrobní služby
4. - stavby a zařízení pro vědu a výzkum
5. - stavby a zařízení cestovního ruchu
6. - nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb
7. - kynologické areály
8. - zařízení zábavy
9. - pozemky související dopravní infrastruktury
10. - pozemky související technické infrastruktury
11. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory
C. Podmínečně přípustné využití
1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy
D. Nepřístupné využití
1. - provozy výroby všeho druhu
2. - rodinné domy
3. - stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 70
2. - maximální podlažnost 3 NP
3. - minimální % ozelenění 15

* Občanské vybavení - hřbitov - OH
A. Hlavní využití
1. - plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením
B. Přípustné využití
1.- hřbitovy
2.- rozptylová loučka
3.- urnový háj
4.- kostel, márnice
5.- administrativní budova s technickým a sociálním zázemím
6.- doprovodné služby - prodej květin
7.- vodní plochy
8. - krematoria se smuteční síní
C. Podmínečně přípustné využití
1.- byty v nebytovém domě pouze do 30% podlahové plochy
2.- parkoviště pouze pro potřeby dané funkce a lokality
D. Nepřípustné využití
1.- jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy
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E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 20
2. - maximální podlažnost 2 NP
3. - minimální % ozelenění plochy 70

* Občanské vybavení - sport - OS
A. Hlavní využití
1. - plochy pro tělovýchovu a sport
B. Přípustné využití
1. - sportovní areály
2. - sportovní haly
3 - nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí
4. - zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven
5. - zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť
6. - ostatní sportoviště v samostatných objektech
7. - doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality
8. - pozemky související dopravní infrastruktury
9. - pozemky související technické infrastruktury
10. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory
C. Podmínečně přípustné využití
1. - byty v nebytovém domě do 30% podlažní plochy
2. - areály střelnic s technickým a sociálním vybavením pouze při zajištění bezpečnostních podmínek
D. Nepřípustné využití
1. - rodinné domy, bytové domy
2. - stavby pro rodinnou rekreaci
3. - provozy výroby všeho druhu
4. - čerpací stanice pohonných hmot
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 60
2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví
3. - minimální % ozelenění 25

* Plochy občanské vybavenosti - agroturistika - OA
A. Hlavní využití
1. - plochy občanského vybavení - agroturistika
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B. Přípustné využití
1. - rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov dobytka
drůbeže a ryb
2. - zařízení ubytování a stravování, nevýrobní služby
4. parkoviště, garáže
4. - sportovní areály, hřiště včetně sociálního a technického zázemí
5. - jízdárny a jezdecké areály
6. - zařízení drobné výroby zaměřené na zpracování, skladování a prodej produktů zemědělské
prvovýroby
7. - zařízení řemeslných provozů místních tradic
8. - hospodářské objekty pro ustájení dobytka a drůbeže
9 - sádky, vinné sklepy
10. - provozní zázemí areálů agroturistiky - dílny, mechanizační provozy, opravárenská zařízení,
silážní žlaby, seníky
11. - pozemky související dopravní infrastruktury
12. - pozemky související technické infrastruktury
13. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory
14. - související výrobní aktivity - chov hospodářských zvířat a drůbeže, chov ryb, zpracování místních
produktů zemědělské činnosti
C. Nepřípustné
1. - provozy výroby všeho druhu
2. - rodinné domy, bytové domy
3. - stavby pro rodinnou rekreaci
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 70
2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví
3. - minimální % ozelenění 20

6.4 Plochy veřejných prostranství
* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
A. Hlavní využití
1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s obslužnou místní komunikací nebo s obytnou zónou se smíšeným provozem a se sjezdy
k nemovitostem
B. Přípustné využití
1. - náměstí, náves
2. - tržiště
3. - nábřeží
4. - pěší a obchodní ulice
5. - místní komunikace sběrné a obslužné v sídlech
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6.- pěší zóny se smíšeným provozem
7. - součástí veřejných prostranství je:
a) vybavení drobným mobiliářem
b) doprovodná zeleň, trávníky
c) mimolesní zeleň
d) květinové záhony
e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy
f) chodníky
8. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení
9. - pozemky související dopravní infrastruktury
10. - pozemky související technické infrastruktury
11. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy
C. Podmínečně přípustné využití
1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu
2. - parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území
D. Nepřípustné využití
1. - jakékoliv jiné trvalé stavby

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
A. Hlavní využití
1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s veřejnou zelení
B. Přípustné využití
1. - souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem) s ochrannou funkcí
2. - udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací
3. - udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků
4. - součástí veřejných prostranství je:
-

a) mimolesní zeleň

-

b) vodní toky a plochy

-

c) odvodňovací otevřené strouhy

-

d) pěší chodníky, cyklostezky

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení
6. - pozemky související dopravní infrastruktury
7. - pozemky související technické infrastruktury
8. - občanské vybavení slučitelné s účelem
C. Podmínečně přípustné využití
1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu
2. - parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu
3. - vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež
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D. Nepřípustné využití
1. - jakékoliv jiné trvalé stavby

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
A. Hlavní využití
1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s veřejnou zelení charakteru parku
B. Přípustné využití
1. - součástí parku jsou:
a) vybavení drobným mobiliářem
b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky
c) altány
d) vodní toky a plochy
e) udržovaný trávník
f) květinové záhony
g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová
h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hypostezky
i) odvodňovací otevřené strouhy
j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů
k) solitery jednotlivých stromů
2. - pozemky související dopravní infrastruktury
3. - pozemky související technické infrastruktury
4. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy
C. Podmínečně přípustné využití
1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu
2. - místní komunikace pouze obytné zóny se smíšeným provozem
3. - vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež
D. Nepřípustné využití
1. - jakékoliv jiné trvalé stavby
2. - parkoviště

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
A. Hlavní využití
1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s veřejnou zelení s ochrannou funkcí
B. Přípustné využití
1. - souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem)
2. - individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné funkce
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3. - pozemky dopravní infrastruktury
4. - pozemky technické infrastruktury
5. - občanské vybavení slučitelné s účelem
C. Podmínečně přípustné využití
1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu
D. Nepřípustné využití
1. - jakékoliv jiné trvalé stavby

6.5 Zeleň vyhrazená
* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS
A. Hlavní využití
1. - vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných
zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu)
B. Přípustné využití
1. - zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady
2. - samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků
3. - záhumenky pro samozásobitelskou činnost
4. - účelové cesty
5. - pozemky související dopravní infrastruktury
6. - pozemky související technické infrastruktury
C. Podmínečně přípustné využití
1. - skleníky do 25 m2 zastavěné plochy
2. - bazény do 40m2 zastavěné plochy
3. - altány do 25 m2 zastavěné plochy
D. Nepřípustné využití
1. - jakékoliv jiné trvalé stavby
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 5
2. - maximální podlažnost 1 NP
3. - minimální % ozelenění plochy 85
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6.6 Plochy smíšené obytné
* Smíšené obytné městského typu - SM
A. Hlavní využití
1. - bydlení v bytových domech ve městech a příměstských oblastech, obslužná sféra a nerušící
výrobní činnost místního významu
B. Přípustné využití
1.- bydlení v bytových nízkopodlažních domech
2.- administrativa, stravování
3.- nevýrobní služby
4.- zázemí turistického ruchu
5. - bydlení v rodinných domech
6. - stavby pro rodinnou rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a
rodinných domů
7. - řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením
8. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m 2
9. - kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení
10. - zařízení místní správy a církve
11. - nerušící zařícení drobné výroby
12. - pozemky související dopravní infrastruktury
13. - pozemky související technické infrastruktury
14. - veřejná prostranství s veřejnou zelení
C. Podmínečně přípustné využití
1. - pozemky pro budovy obchodního prodeje nad 1.500m 2

pouze v případě, že nezvýší výrazně

dopravní zátěž území
2. - objekty ubytování do 100 lůžek
3. - nerušící zařízení dopravy , čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně
dopravní zátěž území
D. Nepřípustné využití
1. - provozy těžké výroby a skladů
2. - zábavní střediska
3. - stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 65
2. - maximální podlažnost 3 NP + podkroví
3. - minimální % ozelenění 25
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* Smíšené obytné venkovského typu - SV
A. Hlavní využití
1. - bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským
zázemím, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti
B. Přípustné využití
1. - řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením
2. - bydlení ve spojení s podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb
3. - zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel
4. - zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů
5. - bydlení v rodinných domech
6. - nízkopodlažní bytové domy do 2 NP
7. - stavby pro rodinnou rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a
rodinných domů
8. - nerušící zařízení drobné výroby
9. - zařízení místní správy a církve
10. - kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení
11. - areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb
12. - pozemky související dopravní infrastruktury
13. - pozemky související technické infrastruktury
14. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory
C. Podmínečně přípustné využití
1. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m 2
2. - objekty ubytování do 50 lůžek v 1 objektu
3. - nerušící zařízení dopravy,
4. - čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území
D. Nepřípustné využití
1. - provozy těžké výroby a skladů
2. - zábavní střediska
3. - stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 70
2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví
3. - minimální % ozelenění 15

6.7 Plochy dopravní infrastruktury
* Doprava silniční - DS
A. Hlavní využití
1. - plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení

35

ÚP ABERTAMY – VYDANÝ ÚP

B. Přípustné využití
1. - pozemky rychlostních komunikací, dálnic
2. - pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních
3. - pozemky místních komunikací sběrných a obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině
(Pozn. lesní cesty do 3m součást LPF)
4. - pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací
5. - pozemky mostů a opěrných zdí komunikací
6. - plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály)
7. - parkoviště, odstavná stání
8. - hromadné a řadové garáže
9. - mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot
10. - areály údržby pozemních komunikací
11. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování
12. - cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině
13. - hraniční přechod silniční, pěší, cyklistický
C. Podmínečně přípustné využití
1. - byty v nebytových domech do 20% podlažní plochy
2. - polní a lesní cesty širší než 3 m
D. Nepřípustné využití
1. - bytové domy
2. - rodinné domy
3. - stavby pro rodinnou rekreaci

6.8 Plochy technické infrastruktury
* Technická infrastruktura - TI
A. Hlavní využití
1. - pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení
B. Přípustné využití
1. - zařízení pro zásobování elektrickou energií
2. - zařízení pro zásobování plynem
3. - zařízení pro zásobování teplem
4. - zařízení ostatních produktovodů
5. - zařízení spojová
6. - zařízení pro zásobování vodou
7. - zařízení pro čištění odpadních vod
8. - zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu
9. - manipulační plochy
10. - přístupové komunikace
11. - malé vodní elektrárny
12. - pozemky související dopravní infrastruktury
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C. Nepřípustné využití
1. - objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci
2. - byty v nebytových domech
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 60
2. - maximální podlažnost 1 NP + podkroví
3. - minimální % ozelenění 25

6.9 Plochy výroby a skladování
* Výroba - lehký průmysl - VL
A. Hlavní využití
1. - zařízení pro výrobu, třídění a skladování předmětů, která mají podstatně rušivé účinky na okolí
B. Přípustné využití
1. - zpracovatelský průmysl - strojírenská výroba, která má podstatně rušivé účinky na okolí
2. - opravárenská a údržbářská zařízení
3. - strojírenská výroba, výroba dopravních prostředků, elektrotechnická výroba, dřevozpracující a
papírenská výroba, výroba textilní, potravinářská výroba a tabáková výroba
4. - vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu
5. - správní budovy jako součást areálu
6. - zařízení stravování v areálu
7. - čerpací stanice pohonných hmot
8. - ubytování jako součást areálu
9. - areály fotovoltaických elektráren
10. - pozemky související dopravní infrastruktury
11. - pozemky související technické infrastruktury
12. - veřejná prostranství s veřejnou zelení
C. Podmínečně přípustné využití
1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy
D. Nepřípustné využití
1. - rodinné domy
2. - bytové domy
3. - stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 70
2. - maximální podlažnost 1 NP
3. - minimální % ozelenění 15
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* Výroba zemědělská - VZ
A. Hlavní využití
1. - zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích
B. Přípustné využití
2. - sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka a drůbeže
3. - skleníky
4. - provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí,
silážní žlaby, seníky
5. - sádky, areály rybářství
6. - vinné sklepy
7. - pozemky související dopravní infrastruktury
8. - pozemky související technické infrastruktury
9. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory
C. Podmínečně přípustné využití
1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy
2. - správní budova, sociální zázemí a zařízení stravování pouze jako součást areálu
D. Nepřípustné využití
1. - rodinné domy
2. - bytové domy
3. - stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 70
2. - maximální podlažnost 2 NP
3. - minimální % ozelenění 15

* Výroba drobná - VD
A. Hlavní využití
1. - zařízení drobné výroby všeho druhu
B. Přípustné využití
1. - sklady v areálech, veřejné provozy
2. - obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení
3. - čerpací stanice pohonných hmot
4. - řemeslné provozy všeho druhu
5. - stavební dvory
6. - vědecká a výzkumná pracoviště
7. - zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro zvířectva
8. - výrobní a nevýrobní služby všeho druhu
9. - pozemky související dopravní infrastruktury
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10. - pozemky související technické infrastruktury
11. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i veřejná prostranství s komunikačním koridorem
C. Podmínečně přípustné využití
1. - byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy
2. - nákupní centra do 2.000m2 prodejní plochy
D. Nepřípustné využití
1. - rodinné domy
2. - obytné domy
3. - stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 60
2. - maximální podlažnost 2 NP
3. - minimální % ozelenění 20

6.10 Plochy vodní a vodohospodářské – W
* Plochy vodní a vodohospodářské - W
A. Hlavní využití
1. - nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou, zejména pozemky
vodních ploch, koryt vodních toků v území, útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, řeky
a potoky, mokřady a mokřiny, dočasné vodní plochy, plavební kanály a stoky, jezera, rybníky (kromě
rybníků určených výhradně k intenzivnímu chovu ryb a vodní drůbeže), otevřené meliorační kanály,
jiné prohlubeniny naplněné vodou, ochranná pásma podzemních a povrchových zdrojů vod I.stupně
B. Přípustné využití
1. - obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny
2. - výstavba vodních děl
3. - výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů
4. - umisťovat hydrogeologické vrty
C. Podmínečně přípustné využití
1. - těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů
2. - výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu
3. - výstavba doplňkových vybavení
D. Nepřípustné využití
1. - umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním úřadem
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6.11 Plochy zemědělské – NZ
A. Hlavní využití
1. - nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce
B. Přípustné využití
1. - zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná
2. - nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce
3. - hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže
4. - plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb,
zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace,
přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.)
5. - jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti
6. - vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras a hipostezek včetně informačních tabulí a
rozcestníků po stávajících komunikací
7. - zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování
ekologické stability krajiny
8. - zemědělská rekultivace sanovaných ploch zasažených negativními důsledky těžby surovin
9. - vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže
10. - pozemky staveb a zařízení pro zemědělství
11. - pozemky dopravní infrastruktury
12. - pozemky technické infrastruktury
C. Podmínečně přípustné využití
1. - zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální
zemědělské obhospodařování území
2. - nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální
obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem
3. - změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí
D. Nepřípustné využití
1. - využívání území k zastavění mimo historické stavební parcely jinou funkcí než zemědělskou, nebo
rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem

6.12 Plochy lesní – NL
* Plochy lesní - NL
A. Hlavní využití
1. - nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce
B. Přípustné využití
1. - hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu, nebo lesních
hospodářských osnov
2. - výstavba a údržba lesní dopravní sítě

40

ÚP ABERTAMY – VYDANÝ ÚP

3. - půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření
4. - vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních
cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících
5. - jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti
6. - vymezení ploch místního ÚSES
7. - plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní
porosty), lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty,
drobné vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství
C. Podmínečně přípustné využití
1. - umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které
jsou přirozeně bez dřevinné vegetace
2. - umisťování staveb nebo rozšiřování stávajících výstavby pouze přímo související s lesní výrobou
3. - vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo
k nelogickému dělení lesních pozemků
4. - umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje
jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků
D. Nepřípustné využití
1. - využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování
stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem
2. - odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto
územním plánem

6.13 Plochy přírodní – NP
* Plochy přírodní - NP
A. Hlavní využití
– nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a
krajiny
B. Přípustné využití
1. - plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatnímy, produkční funkce je
potlačena
2. - zvláště chráněná maloplošná území
3. - zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II.zóna
4. - památné stromy s ochranným pásmem
5. - biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu
6. - biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního významu pokud se vyskytují na ostatních
plochách
7. - registrované významné krajinné prvky
8. - rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100m2 na ostatních plochách
9. - plochy se smluvní ochranou
10. - plochy evropsky významných lokalit
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11. - hospodaření dle zpracovaných plánů péče o zvláště chráněná území, dle projektů a opatření
v procesu ÚSES, činností uvedených v podmínkách předběžné ochrany území
12. - vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikací
13. - změna kultury v prvcích ÚSES
14. - výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin
15. - likvidace invazních a nemocných druhů
16. - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
17. - ostatní rekultivace sanovaných ploch zasažených negativními důsledky těžby surovin
C. Podmínečně přípustné využití
1. - rekreační využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících přírodních
hodnot v území
2. - výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu pro
zajištění dopravní prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných orgány ochrany přírody
3. - výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu
s ochranou přírody
4. - výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto stavbách se
upřednostňují ekologické formy
5. - oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin
D. Nepřípustné využití
1. - hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy
2. - zakládání skládek
3. - rozšiřování geograficky nepůvodních druhů
4. - umisťování nových staveb
5. - těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku
6. - provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a
funkci ekosystémů
7. - odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu

6.14 Plochy smíšené nezastavěného území – NSx
* Plochy smíšené sportovní- NSs:
A. Hlavní využití
1. - sportovně využívané plochy a areály v kulturní krajině bez trvalých staveb
B. Přípustné využití
1. - altány a odpočinkové přístřešky pouze dřevěné jako dočasné stavby
2. - směrové rozcestníky
3. - veřejné osvětlení
4. - lyžařské svahy s vleky, vodní nádrže pouze jako zdroje umělého zasněžování, lyžařské běžecké
trasy
5. - jezdecké areály
6. - areály zdraví, piknikové a relaxační pobytové louky
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7. - turistické a cyklistické trasy naučné stezky
8. - bobové dráhy
9. - běžecké areály se zpevněnými cestami do šíře 3m
C. Nepřípustné využití
1. - terénní úpravy
2. - trvalé stavby
3. - oplocení areálu

* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx
A. Hlavní využití
Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního
využívání krajiny
Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:
a) plochy smíšené zemědělské - NSz
b) plochy smíšené lesní - NSl
c) plochy smíšené přírodní - NSp
d) plochy smíšené vodní a vodohospodářské – NSv
e) plochy smíšená ochranná krajinná zóna - NSo
B. Přípustné využití
1.- extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná
území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území,
podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu
2.- Jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném,
kompromisním postavení.
3.- Přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany
přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně.
4. - výstavba doplňkových vybavení
5. - výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu
C. Nepřípustné využití
1.- umisťovat jiné stavby než vyjmenované mimo hranice historického intravilánu k 1. 9. 1966
3.- negativně ovlivňovat vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací
4.- provádět terénní úpravy podléhající povolení stavebního úřadu

* Plochy smíšené zemědělské - NSz
A. Hlavní využití
1. - funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména zemědělská půda obhospodařovaná,
dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská půda, která je nezbytná k provádění zemědělské
činnosti, u nichž není vhodné používat intenzivní technologie hospodaření
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B. Přípustné využití
1. - výstavba doplňkových vybavení
2. - výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu
3. - jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových
územích nebo aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích
oblastech, v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně
chráněných území, jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní
technologie
C. Podmínečně přípustné využití
1. - výstavba nových polních, lesních, pěších, cyklistických a lyžařských cest pouze v případě, že to
není v rozporu s ochranou území
2. - zakládání opatření v krajině a výstavba staveb ke snižování ohroženosti území, které jsou ve
veřejném zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy
3. - nezbytná technická opatření a stavby pro účely cestovního ruchu - ekologická a informační centra,
hygienická zařízení

* Plochy smíšené lesní - NSl
A. Hlavní využití
1. – funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa
s upřednostněním mimoprodukčních funkcí (půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.)
B. Přípustné využití
1. – výstavba doplňkových vybavení
2. - výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu
3. - jedná se o lesní půdu v: v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových územích nebo
aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích oblastech,
v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území,
ostatní pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie
C. Podmínečně přípustné využití
1. – výstavba a údržba lesní dopravní sítě pouze na základě dodržení podmínek orgánu ochrany
přírody a krajiny, vodoprávních úřadů a ostatních dotčených orgánů
2. – vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních
cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, umisťování jednoduchých staveb k vykonávání
práva myslivosti pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny a vodoprávních úřadů
3. – nová výstavba pouze objektů přímo souvisejících s lesní výrobou, s ochranou přírody a krajiny
nebo s vodním hospodářstvím, pokud jsou nezbytně nutné
4. – umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury, vedení tras nadzemního
a podzemního vedení nadmístního významu pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny a
vodoprávních orgánů
D. Nepřípustné využití
1. – umisťování nových jiných staveb než vyjmenované nebo rozšiřování stávajících staveb
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2. – umisťovat jiné stavby než vyjmenované

* Plochy smíšené přírodní - NSp:
A. Hlavní využití
1. - funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, zejména ptačí oblasti, velkoplošná zvláště chráněná
území – pouze III. a IV.zóna, plochy biokoridorů na zemědělské nebo lesní půdě, nivy vodních toků na
ostatní půdě
B. Přípustné využití
1. - opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území
2. - vedení cyklistických, turistických a lyžařských tras a naučných stezek po stávajících komunikacích
C. Podmínečně přípustné využití
1. - výstavba cyklistických, turistických, naučných stezek včetně informačních tabulí, rozcestníků a
odpočinkových míst pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody
2. - zařízení dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který i nadále umožní plnění přírodních
funkcí
3. - výstavba doplňkových vybavení
D. Nepřípustné využití
1. - velkoplošné odvodňování pozemků

* Plochy smíšené vodní a vodohospodářské - NSv
A. Hlavní využití
1. - funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny
B. Přípustné využití
1. - výstavba doplňkových vybavení
2. - výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu
3. - plochy, u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou povrchových nebo podzemních vod, zejména
v ochranném pásmu II.stupně povrchových a podzemních zdrojů vod, v záplavových územích a
aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v územích určených k rozlivům povodní,
v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje intenzivnímu hospodaření
C. Nepřípustné využití
1. - umisťovat zařízení pro těžbu nerostů a zemin, pokud není udělena vyjímka vodoprávním úřadem
nebo vládním nařízením
2. - umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, kromě vodního díla v záplavovém území,
v aktivní zóně potoků a řek
3. - rozšiřování meliorací, pokud není stanovena vyjímka vodoprávním úřadem nebo vládním
nařízením
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* Smíšená ochranná krajinná zóna - NSo:
A. Hlavní
1. - funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny
B. Přípustné
1. - ochranná funkce této zóny není určující, ale měla by být respektována
2. - vyplňuje prostor mezi plochami rozdílného funkčního využití území
3. - doplnění této zóny prvky, které budou zvyšovat její ochrannou funkci a ekologickou stabilitu na
rozdíl od okolních pozemků (např. zalesnění), zejména interakční prvky
4. - výstavba doplňkových vybavení
5. - výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu
C. Podmínečně přípustné
1. - zónou mohou procházet např. turistické trasy, cyklostezky a cyklotrasy bez trvalých staveb o
půdorysu nad 25 m2
2. - výstavba vodní nádrže pouze do 1ha

7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
ÚP vymezuje na území města veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná opatření a
plochy pro asanace, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.

7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ)
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ
* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)


Dopravní infrastruktura

D1 - rozv.pl.A/Z-D1, cesta k čerpací stanici pitné vody z Vodárenské ulice
D2 - rozv.pl.A/Z-D2, zokruhování cesty v lokalitě "U Hájenky" za Větrovem
D3 - rozv.pl.A/Z-D3, parkoviště za Blexem na Větrově
D4 - rozv.pl.A/Z-D4, parkoviště u fotbalových hřišť
D5 - rozv.pl.A/Z-D6, cesta za hřbitovem ke stávající ČOV
D6 - rozv.pl.A/Z-D8, svážná lesní cesta v jižní části správního území
D8 - rozv.pl.A/Z-D13, nová cesta k obecnímu lesu jihovýchodně od Abertam
D9 - rozv.pl.A/P-D1, obnova části historické cesty přes obecní lesy jižně pod městem
D10 - rozv.pl.A/P-D2, obnova cesty s protierozním opatřením severně nad městem Abertamy
D12 - rozv.pl.H/Z-D2, otočka aut u vodojemu v Hřebečné
D13 - rozv.pl.H/Z-D5, parkoviště v Hřebečné podél silnice III/2196
D14 - rozv.pl.H/Z-D6, parkoviště u bývalé štoly u vleků na severu Hřebečné
D15 - rozv.pl.H/Z-D7, propojení stávajících cest na severu katastru
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D16 - rozv.pl.H/Z-D8, přístupová cesta k historické stavební parcele nad vodojemem severně nad
Hřebečnou
D17 - rozv.pl.H/Z-D9, přístupová cesta k RD pod vodojemem severovýchodně od Hřebečné
D18 - rozv.pl.H/Z-D10, cesta od obnovované cesty k Červené Bystřici na jihu katastru Hřebečná
D20 - rozv.pl.H/P-D1, obnova cesty pod lomem k historické stavební parcele
D21 - rozv.pl.H/P-D2, obnova cesty pro "Lesní cyklistickou magistrálu" včetně odbočky nad
vodojemem
D22 - rozv.pl.H/P-D3, obnova cesty od "Bílého koně" směrem k navržené cestě H/Z-D14
D23 - rozv.pl.H/P-D4, obnova cest k navrženému lyžařskému vleku
D24 - rozv.pl.H/P-D5, obnova cesty propojující obecní cesty nad osadou Hřebečná
D25 - rozv.pl.H/P-D6, obnova cesty k západní hranici správního území a zároveň k vodojemu na
západ od Hřebečné
D26 - rozv.pl.H/P-D7, propojení obecních cest u skokanských můstků východně od Hřebečné
D27 - rozv.pl.H/P-D8, obnova cesty ke stávajícím domům severně nad hřebečnou východně od
navrhovaných lyžařských svahů
D28 - rozv.pl.A/Z-D14, parkoviště u hřbitova v Abertamech
D29 - rozv.pl.A/Z-D15, přístupová cesta jako propojení rozvojových ploch v Plešiveckém areálu
D30 - rozv.pl.H/Z-D12, Ski magistrála Boží Dar - Abertamy


Technická infrastruktura

Navržené plochy pro stavby v území:
T1 - rozv.pl.A/Z-T1, nová ČOV v Abertamech
T2 - čerpací stanice odpadních vod
T3 - rozv.pl.A/P-T1, přestavba části výcvikového prostoru a dílen lesnického areálu na technické
zázemí MěÚ
- čerpací stanice odpadních vod



X1.A.1. - protierozní opatření proti vodní erozi - výsadba mimolesní zeleně

X1.A.1.1. - severně nad plánovanými lyžařskými svahy severně na Hřebečnou
X1.A.1.2. - nad stávající cestou umístěnou severně nad Krušnohorskou magistrálou a západně od
silnice Abertamy-Hřebečná
X1.A.1.3. - nad stávající cestou vedoucí východně od silnice Abertamy-Hřebečná, směrem k toku řeky
Bystřice
X1.A.1.4. - nad nově navrženou cestou vedoucí ze severního cípu Hřebečné na východ ke
stávajícímu obydlí
X1.A.1.5. - nad částí Krušnohorské magistrály východně od silnice III.třídy
X1.A.1.6. - nad stávající cestou severně nad Hřebečnou, která vede k prameništi východně od silnice
III.třídy
X1.A.1.7. - nad obnovovanou cestou umístěnou severně nad městem Abertamy
X1.A.1.8. - nad částí stávající cesty vedoucí k obnovovanému rašeliništi severně nad městem
Abertamy
X1.A.1.9. - nad částí obnovované cesty vedoucí z Hřebečné k potoku Rybná, severně nad městem
Abertamy
X1.A.1.10. - nad obnovovanou cestou vedoucí severně nad Hřebečnou ze silnice III.třídy k
plánovaným lyžařským svahům
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X1.A.2. - protierozní opatření proti větrné erozi - výsadba mimolesní zeleně

X1.A.2.1. - větrolam severně nad stávající zástavbou severovýchodně od centra města Abertamy
X1.A.2.2. - západně od plánované zástavby na kontaktu s tokem Rybná


X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace vodotečí

X1.A.3.1. - revitalizace toku Rybná na západním okraji správního území
X1.A.3.2. - revitalizace vodoteče v jihovýchodní části správního území


X1.A.4. - zvyšování retenčních schopností území - obnova rašelinišť

X1.A.4.1. - v severozápadní části území, umístěné nejvíce na severu
X1.A.4.2. - v severozápadní části území, umístěné nejvíce na jihu
X1.A.4.3. - v severozápadní části území, umístěné nejvíce mezi jižním a severním


X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.2. Založení vymezených prvků ÚSES
X2.2.1. - místní biocentrum č.1
X2.2.2. - místní biocentrum č.2
X2.2.3. - místní biocentrum č.5
X2.2.4. - místní biocentrum č.4
X2.2.5. - místní biokoridor č.1
X2.2.6. - místní biokoridor č.2
X2.2.7. - místní biokoridor č.3

7.2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170)
* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)


Technická infrastruktura

Navržené koridory pro inženýrské sítě v území:
- vodovod pitný
- kanalizace jednotná
- výtlačný řád kanalizace
- STL plynovod

* Asanace
A1 - rozv.pl.A/P-B1, asanace zahrádkové kolonie na východním cípu ZÚ v Abertamech
A11 - rozv.pl.A/P-O1, asanace bývalé bramborárny

8

VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH

OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
ÚP vymezuje na území města další veřejně prospěšné stavby, koridory a veřejně prospěšná
opatření, pro která lze uplatnit pouze předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres
veřejně pospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000.
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* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst. 1, písm.l) STZ)


Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

PO2 - rozv.pl.A/P-O1, přestavba a rozšíření areálu školy
PO5 - rozv.pl.H/Z-O1, stanice ochránců přírody (eko-stanice) severně nad Hřebečnou
PO6 - rozv.pl.H/P-O1, přestavba části domu na muzeum hornické činnosti
PO7 - rozv.pl.A/Z-O8, cvičné hřiště hasičů v Abertamech


Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy

PPK1 - rozv.pl.A/Z-P3, cyklostezka z Perninku do Abertam podél jižní hranice zástavby města
PPK2 - rozv.pl.A/P-P2, rekonstrukce prostoru náměstí ve městě dle projektové dokumentace
PPK3 - rozv.pl.H/P-P1, pokračování rozv.pl. H/P-D8 v ZÚ Hřebečná


Veřejná prostranství s veřejnou zelení

PPZ1 - rozv.pl.A/Z-P1, parčíky v obytné zóně mezi Abertamy a Hřebečnou v místech stavebních
uzávěr sanovaných důlních děl
PPZ3 - rozv.pl.A/P-P1, revitalizace parku u infocentra v Abertamech
* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst. 1, písm.m) STZ)
X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví:
X2.1. – vymezení prvků ÚSES:
- nadregionální biocentrum č.70
- regionální biokoridor č.536
- místní biocentrum č.3
- místní biokoridor č.3
X3. Opatření k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví
X3.1. Změna nevyužívaných ploch na extenzivní pastviny
X.3.1.1. - v severozápadním cípu správního území
X.3.1.2. - v severozápadní části správního území nad prostředním obnovovaným rašeliništěm
X.3.1.3. - nad obnovovanou cestou západně od Hřebečné vedoucí k potoku Rybná
X.3.1.4. - na západním okraji sídla Hřebečná pod stávajícím odvodňovacím kanálem
X.3.1.5. - na severním okraji správního území naproti bývalých kasáren
X.3.1.6. - v okolí bývalého lomu severně nad Hřebečnou v severní části správního území
X.3.1.7. - v okolí nejjižněji obnovovaného rašeliniště
X.3.1.8. - východně od města Abertamy na březích řeky Bystřice a severně nad silnicí vedoucí z
Abertam na Plešivec

49

ÚP ABERTAMY - ÚPRAVA NÁVRHU ÚP PŘED VYDÁNÍM

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)


Dopravní infrastruktura

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

D1

rozv.pl.A/Z-D1, cesta k čerpací stanici pitné vody z

Abertamy

288/2, 288/14, 288/1, 288/3, 288/9

Město Abertamy

Abertamy

509/1

Město Abertamy

Vodárenské ulice
D2

rozv.pl.A/Z-D2, zokruhování cesty v lokalitě "U Hájenky"
za Větrovem

D3

rozv.pl.A/Z-D3, parkoviště za Blexem na Větrově

Abertamy

280/1

Město Abertamy

D4

rozv.pl.A/Z-D4, parkoviště u fotbalových hřišť

Abertamy

256/1, 256/8, 256/7

Město Abertamy

D5

rozv.pl.A/Z-D6, cesta za hřbitovem ke stávající ČOV

Abertamy

714/1, 697/2, 786

Město Abertamy

D6

rozv.pl.A/Z-D8,

svážná

lesní

nová

cesta

cesta

v

jižní

části

Abertamy

744/4, 744/1

Město Abertamy

obecnímu

lesu

Abertamy

1999/2, 879/1, 826/2, 826/5, 826/3

Město Abertamy

rozv.pl.A/P-D1, obnova části historické cesty přes

Abertamy

1956, 714/3

Město Abertamy

Abertamy

509/1, 1935/1, 1932/2, 509/12, 342/1

Město Abertamy

správního území
D8

rozv.pl.A/Z-D13,

k

jihovýchodně od Abertam
D9

obecní lesy jižně pod městem
D10

rozv.pl.A/P-D2, obnova cesty s protierozním opatřením
severně nad městem Abertamy

D12

rozv.pl.H/Z-D2, otočka aut u vodojemu v Hřebečné

Hřebečná

1680/2

Město Abertamy

D13

rozv.pl.H/Z-D5, parkoviště v Hřebečné podél silnice

Hřebečná

1900/11, 1132/3

Město Abertamy

Hřebečná

1871/1, 1396/3, 1403/1, 1403/3, 1397/2

Město Abertamy

Hřebečná

1241, 1245/1, 1900/10, 1243

Město Abertamy

Hřebečná

1562/1, 1565

Město Abertamy

III/2193
D14

rozv.pl.H/Z-D6, parkoviště u bývalé štoly u vleků na
severu Hřebečné

D15

rozv.pl.H/Z-D7, propojení stávajících cest na severu
katastru

D16

rozv.pl.H/Z-D8, přístupová cesta k historické stavební
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parcele nad vodojemem severně nad Hřebečnou
D17

rozv.pl.H/Z-D9, přístupová cesta k RD pod vodojemem

Hřebečná

severovýchodně od Hřebečné
D18

1680/1, 1680/2, 414, 1680/3, 1511/1,

Město Abertamy

1913, 660

rozv.pl.H/Z-D10, cesta od obnovované cesty k Červené

Hřebečná

1511/1, 1539, 1455/1, 1503/3

Město Abertamy

Hřebečná

1905/3, 1753/1, 1903, 1750/2

Město Abertamy

Hřebečná

1716, 1386, 1708

Město Abertamy

Hřebečná

1913, 1539

Město Abertamy

Hřebečná

1245/58, 1245/14

Město Abertamy

Hřebečná

1898/4

Město Abertamy

Hřebečná

1930/1, 1930/2

Město Abertamy

Hřebečná

1887, 1883, 1943, 1000, 1886, 1888,

Město Abertamy

Bystřici na jihu katastru Hřebečná
D20

rozv.pl.H/P-D1, obnova cesty pod lomem k historické
stavební parcele

D21

rozv.pl.H/P-D2, obnova cesty pro "Lesní cyklistickou
magistrálu" včetně odbočky nad vodojemem

D22

rozv.pl.H/P-D3, obnova cesty od "Bílého koně" směrem
k navržené cestě H/Z-D14

D23

rozv.pl.H/P-D4, obnova cest k navrženému lyžařskému
vleku

D24

rozv.pl.H/P-D5, obnova cesty propojující obecní cesty
nad osadou Hřebečná

D25

rozv.pl.H/P-D6,

obnova

cesty

k

západní

hranici

správního území a zároveň k vodojemu na západ od
Hřebečné
D26

rozv.pl.H/P-D7, propojení obecních cest u skokanských
můstků východně od Hřebečné

D27

1991/3

rozv.pl.H/P-D8, obnova cesty ke stávajícím domům

Hřebečná

1925

Město Abertamy

Hřebečná

126/1

Město Abertamy

Abertamy

765/18, 765/22

Město Abertamy

1793/1, 1578, 1684, 1905/1, 1704,

Město Abertamy

severně nad Hřebečnou východně od navrhovaných
lyžařských svahů
D28

rozv.pl.A/Z-D14, parkoviště u hřbitova v Abertamech

D29

rozv.pl.A/Z-D15,

přístupová

cesta

jako

propojení

rozvojových ploch v Plešiveckém areálu
D30

rozv.pl. H/Z-D12, Ski magistrála Boží Dar - Abertamy

1859/1, 1859/2, 329, 1791, 1793/2,
1226, 1900/10, 1628/1, 1926, 1202,
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1245/63, 1245/1, 1582/5, 1731, 1224/1,
1707, 1636, 1582/3, 1582/1, 1576,
1582/2, 1577, 1798/1, 1764/1



Technická infrastruktura

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

T1

rozv.pl.A/Z-T1, nová ČOV v Abertamech

Abertamy

2002, 714/3, 1990/1, 583/3

Město Abertamy

T2

čerpací stanice odpadních vod

Abertamy

913/1

Město Abertamy

T3

rozv.pl.A/P-T1, přestavba části výcvikového prostoru

Abertamy

273/2

Město Abertamy

Abertamy

233/1

Město Abertamy

a dílen lesnického areálu na technické zázemí MěÚ
čerpací stanice odpadních vod

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ)


X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

X1.A.1.

protierozní opatření proti vodní
erozi - výsadba mimolesní zeleně

X1.A.1.1.

severně nad plánovanými lyžařskými

Hřebečná

1900/10, 1582/3, 1582/5, 1582/1, 1582/2.

Město Abertamy

Hřebečná

1731

Město Abertamy

svahy severně na Hřebečnou
X1.A.1.2.

nad

stávající

severně

nad

cestou

umístěnou

Krušnohorskou
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magistrálou a západně od silnice
Abertamy-Hřebečná
X1.A.1.3.

nad

stávající

cestou

východně

od

Hřebečná,

směrem

silnice
k

vedoucí

Hřebečná

1455/1, 1475/1, 1455/2, 1475/2, 1475/3, 1876/1.

Město Abertamy

Hřebečná

1680/1, 1680/2, .414, 1680/3, 1511/1.

Město Abertamy

Hřebečná

1798/1, 1863/2.

Město Abertamy

Hřebečná

1764/1, 1764/2, 1793/2.

Město Abertamy

Abertamy

509/1, 1935/1, 342/1.

Město Abertamy

Hřebečná

1122/1, 1932/2, 1122/2.

Město Abertamy

Hřebečná

1155/1, 1898/7.

Město Abertamy

Abertamy

399/1, 399/2, 1182.

Město Abertamy

Hřebečná

1579, 1565, 1562/1, 1565, 1562/2, 1707, 1708.

Město Abertamy

Abertamytoku

řeky

Bystřice
X1.A.1.4.

nad nově navrženou cestou vedoucí
ze severního cípu Hřebečné na
východ ke stávajícímu obydlí

X1.A.1.5.

nad částí Krušnohorské magistrály
východně od silnice III.třídy

X1.A.1.6.

nad stávající cestou severně nad
Hřebečnou, která vede k prameništi
východně od silnice III.třídy

X1.A.1.7.

nad obnovovanou cestou umístěnou
severně nad městem Abertamy

X1.A.1.7.

nad obnovovanou cestou umístěnou
severně nad městem Abertamy

X1.A.1.8.

nad částí stávající cesty vedoucí k
obnovovanému

rašeliništi

severně

nad městem Abertamy
X1.A.1.9.

nad částí obnovované cesty vedoucí
z Hřebečné k potoku Rybná, severně
nad městem Abertamy

X1.A.1.10.

nad obnovovanou cestou vedoucí
severně nad Hřebečnou ze silnice
III.třídy

k

plánovaným

lyžařským

svahům
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X.1.A.2.

Protierozní opatření proti větrné
erozi - výsadba mimolesní zeleně

X1.A.2.1.

větrolam

severně

nad

stávající

Abertamy

zástavbou severovýchodně od centra

509/1, 509/2, 1938/1, 470/2, 541/4, 541/3, 470/4, 541/2,

Město Abertamy

509/4, 509/16.

města Abertamy
X1.A.2.1.

větrolam

severně

nad

stávající

Hřebečná

1132/8.

Město Abertamy

Abertamy

243/1.

Město Abertamy

Abertamy

1998/3, 288/8, 253, 288/4, 288/11, 288/3, 288/9, 1998/2,

Město Abertamy

zástavbou severovýchodně od centra
města Abertamy
X1.A.2.2.

západně od plánované zástavby na
kontaktu s tokem Rybná

X.1.A.3.

Zvyšování retenčních schopností
území - revitalizace vodotečí

X1.A.3.1.

revitalizace toku Rybná na západním
okraji správního území

1987/1, 235, 234, 1986/3, 29, 224/2, 1986/1, 223/4,
1972/1, 233/2, 233/1, 223/1, 2016, 1986/2, 229/2, 228,
1998/1, 1984, 667/1, 667/4, 1930/1, 509/1, 399/1, 315,
1935/1.

X1.A.3.2.

revitalizace vodoteče v jihovýchodní

Abertamy

části správního území
X1.A.4.

879/1, 1999/2, 826/2, 826/3, 826/1, 837/2, 837/1, 1999/1,

Město Abertamy

1999.

Zvyšování retenčních schopností
území - obnova rašelinišť

X1.A.4.1.

v

severozápadní

části

území,

Hřebečná

1244/1.

Město Abertamy

území,

Hřebečná

1247/1

Město Abertamy

území,

Hřebečná

1245/66

Město Abertamy

umístěné nejvíce na severu
X1.A.4.2.

v

severozápadní

části

umístěné nejvíce na jihu
X1.A.4.3.

v

severozápadní

umístěné

nejvíce

části
mezi

jižním

a

severním
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X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

označení

veřejně prospěšné opatření

X2.2.

Založení prvků ÚSES

X2.2.1.

Místní biocentrum funkční -

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž prospěch bude
uplatněno předkupní právo

Abertamy

399/1, 1998/3

Město Abertamy

Hřebečná

1224/3, 1246/1, 1224/2, 1245/61, 1246/2, 1246/3,

Město Abertamy

BC1
X2.2.1.

Místní biocentrum funkční BC1

1246/14, 1994, 1246/17, 1193, 1246/15, 1245/71,
1246/16, 1245/59, 1248/11, 1247/1, 1247/2,
1247/3.

X2.2.2.

Místní biocentrum nefunkční - B

Abertamy

C2
X2.2.3.

Místní biocentrum nefunkční Místní biocentrum nefunkční -

Město Abertamy

288/9, 288/8, 1998/3, 288/3.
Abertamy

BC5
X2.2.4.

288/2, 288/4, 288/11, 288/10, 288/7, 288/6, 288/3,
879/5, 826/2, 826/5, 826/3, 826/1, 837/1, 833/1,

Město Abertamy

837/3, 837/2
Abertamy

BC4

955/6, 1990/1, 963/1, 1996/3, 956, 1996/2, 963/2,

Město Abertamy

955/1, 581, 955/3, 913/2, 955/4, 1999/1, 913/1,
1999

X2.2.5.

Místní biokoridor nefunkční -

Abertamy

1930/1, 509/1, 399/1, 1998/3, 315, 1935/1

Město Abertamy

Abertamy

1998/3, 288/8, 253, 243/1, 240, 1998/2, 1987/1,

Město Abertamy

BK1
X2.2.6.

Místní biokoridor nefunkční BK2

235, 234, 1986/3, 29, 224/2, 1986/1, 223/4,
1972/1, 233/2, 233/1, 223/1, 2016, 1986/2, 229/2,
228, 1998/1, 1984, 667/1, 667/4

X2.2.7.

Místní biokoridor nefunkční -

Abertamy

1999/2, 879/1, 826/2, 826/3, 826/1, 1999/1, 1999

Město Abertamy

BK3
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Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž prospěch bude
uplatněno předkupní právo

PO2

rozv.pl.A/P-O1, přestavba a

Abertamy

rozšíření areálu školy
PO5

rozv.pl.H/Z-O1, stanice

194/1, 169/2, 458, 650, 209/1, 209/2, 735,

Město Abertamy

193/3, 209/6
Hřebečná

1900/11, 1756/1

Město Abertamy

Hřebečná

1396/1, 1395/4, 654, 1395/3, 1380

Město Abertamy

Abertamy

253, 1934/2, 256/1, 243/1

Město Abertamy

ochránců přírody (ekostanice) severně nad
Hřebečnou
PO6

rozv.pl.H/P-O1, přestavba
části domu na muzeum
hornické činnosti

PO7

Rozv.pl. A/Z-O8, cvičné hřiště
hasičů v Abertamech



Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromažďovacími plochami

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž prospěch bude
uplatněno předkupní právo

PPK1

rozv.pl.A/Z-P3, cyklostezka z

Abertamy

Perninku do Abertam podél

216/10, 228, 1998/1, 1984, 216/5, 216/9, 667/1,

Město Abertamy

668/1, 670/4, 670/3

jižní hranice zástavby obce
PPK2

PPK3

rozv.pl.A/P-P2, rekonstrukce

Abertamy

1935/2, 1989/1, .6, 144/2, 139/1, 2023, 144/3,

prostoru náměstí ve městě

12, 1972/1, 1989/3, 1989/4, 77/4, ,77/3, 1979/1,

dle projektové dokumentace

70, 1979/2, .68, 126/8, 1961, 126/1, 136/2

rozv.pl.H/P-P1, pokračování

Hřebečná

1930/2

Město Abertamy

Město Abertamy

rozv.pl. H/P-D8 v ZÚ
Hřebečná
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Veřejná prostranství s veřejnou zelení

označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž prospěch bude
uplatněno předkupní právo

PPZ1

rozv.pl.A/Z-P1, parčíky v

Abertamy

561/7, 561/1, 561/5, 561/4, 561/6, 560/3, 560/1.

Město Abertamy

Abertamy

2020

Město Abertamy

obytné zóně mezi Abertamy a
Hřebečnou v místech
stavebních uzávěr
sanovaných důlních děl
PPZ3

rozv.pl.A/P-P1, revitalizace
parku u infocentra v
Abertamech



X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

označení

veřejně prospěšné opatření

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno
předkupní právo

X2.1.

Vymezení prvků ÚSES

70

Nadregionální
funkční

biocentrum

Hřebečná

324, 326, 327, 329, 331, 333, 343,

Město Abertamy

348, 364, 366, 367, 369, 370, 371,
372, 408, 409, 410, 428, 486, 515,
1211, 1226, 1241, 1243, 1244/1,
1245/1, 1245/11, 1245/12, 1245/14,
1245/22, 1245/39, 1245/45, 1245/58,
1245/61, 1245/63, 1245/64, 1245/65,
1245/66, 1245/68, 1245/69, 1245/70,
1260, 1340/9, 1364/1, 1364/11,
1364/2, 1364/3, 1364/4, 1364/5,
1364/6, 1364/7,1364/8, 1380, 1386,
1387, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1393/4,
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1396/1, 1396/2, 1396/3, 1397/2,
1403/1, 1403/3, 1522/1, 1522/2,
1522/3, 1546/1, 1546/2, 1548/1, 1549,
1553, 1554, 1557, 1560, 1562/1,
1562/2, 1565, 1567/1, 1567/2, 1569/1,
1569/3, 1569/4, 1576, 1577, 1578,
1579, 1582/1, 1582/10, 1582/11,
1582/12, 1582/13, 1582/14, 1582/15,
1582/16, 1582/17, 1582/18, 1582/19,
1582/2, 1582/20, 1582/21, 1582/3,
1582/4, 1582/5, 1582/6, 1582/7,
1582/8, 1582/9, 1602, 1611/2, 1613/1,
1615, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1621/4,
1621/5, 1621/6, 1625, 1626/1, 1626/2,
1627/1, 1627/2, 1627/3, 1627/4,
1627/5, 1627/6, 1627/7, 1628/1,
1628/11, 1628/2, 1636, 1684, 1689,
1690, 1704, 1707, 1708, 1724/3,
1725/1, 1731, 1738, 1744, 1746,
1748/2, 1750, 1753/1, 1756/1, 1757,
1759/2, 1764/1, 1764/2, 1767/1, 1781,
1791, 1793/1, 1793/2, 1798/1, 1798/2,
1838/1, 1838/2, 1838/3, 1856, 1857,
1858/2, 1859/1, 1863/2, 1871/1, 1897,
1898/1, 1898/2, 1899/1, 1899/2,
1900/10, 1900/11, 1901, 1903, 1905/1,
1905/3, 1908, 1910, 1911, 1923, 1925,
1926.
536

Regionální biokoridor funkční

Abertamy

714/3, 741/1, 741/2, 1956, 742/3,

Město Abertamy
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735/1, 744/1, 725, 1990/1, 913/1, 581,
913/3, 1353, 913/4, 1948, 9880/2,
1949, 975/1, 975/2, 963/1.
536

Regionální biokoridor funkční

Hřebečná

1463/1, 1881, 1010/1, 1887, 1003/1,

Město Abertamy

1455/1, 1443, 1990/2, 1493/3, 1876/1,
1440, .424, 1875, 1444/2, 1426/1,
1875, 1441, 1437/1, 1432/4, 1432/5,
1015, 1009/1, 1432/1, 1880, 1426/5,
1426/3, 1991/2, 1009/2, 1885, 1028/1,
1008, 1432/2, 1029, 1000, 1005/2,
1888, 1037/2, 1944, 996/1, 1945,
995/2, 996/2, 1993, 977, 1432, 1990/2,
1493/3.
3

Místní biocentrum nefunkční

Hřebečná

1509/4, 1509/3, 1509/2, 1509/1,

Město Abertamy

1503/4, 1872, 1503/1, 1990/2, 422,
1502, 1503/3, 1499/3, 1499/2, 1499/1,
1498/2, 1493/3.
3

Místní biokoridor nefunkční

Abertamy

879/1, 879/3, 1954,

Město Abertamy
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X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví

označení

veřejně prospěšné opatření

X3.1.

Změna nevyužívaných ploch na

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž prospěch
bude uplatněno předkupní právo

extenzivní pastviny
X3.1.1.

v severozápadním cípu správního území

Hřebečná

1241, 1245/1

Město Abertamy

X3.1.2.

v severozápadní části správního území nad

Hřebečná

1926, 365, 1245/1, 1926, 1245/65, .428,

Město Abertamy

prostředním obnovovaným rašeliništěm
X3.1.3.

nad obnovovanou cestou západně od

1245/63, .364, 1226.
Abertamy

415, 1175, 1178, 1181/2, 1179, 1176.

Město Abertamy

Hřebečná

1312/6.

Město Abertamy

Hřebečná

1767/1, 1753/1, 1744, 1757.

Město Abertamy

Hřebečná

1746, 1738, 1621/2, 1628/1, 1621/6.

Město Abertamy

Hřebečná

1287/2, 1340/7, 1287/1, 1246/1, 1246/2,

Město Abertamy

Hřebečné vedoucí k potoku Rybná
X3.1.4.

na západním okraji sídla Hřebečná pod
stávajícím odvodňovacím kanálem

X3.1.5.

na severním okraji správního území naproti
bývalých kasáren

X3.1.6.

v okolí bývalého lomu severně nad
Hřebečnou v severní části správního území

X3.1.7.

v okolí nejjižněji obnovovaného rašeliniště

1246/14, 1246/17, 1246/15, 1245/71, 1246/16,
1245/59, 1285.
X3.1.8.

východně od města Abertamy na březích

Abertamy

913/3, 913/4, 2026, 1990/1, 913/1, 1953, 913/4,

Město Abertamy

řeky Bystřice a severně nad silnicí vedoucí z
Abertam na Plešivec
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9

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP navrhuje plochu územní rezervy jako plochu vymezenou pro výhledové využití dnešní kulturní
krajiny k zástavbě. Plocha územní rezervy je řešena v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 1 Výkres
základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2.1 Hlavní výkres, 1:5 000, v. č. 2.2 Hlavní výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000, v. č. 2.3 Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury,
M 1:5 000.
Seznam územních rezerv:
A-R1 - územní rezerva pro výstavbu rodinných domů na severním okraji města mezi stávající
zástavbou a plánovaným větrolamem - BI
Územní rezerva bude do rozvojové zastavitelné plochy bydlení individuálního převedena řádnou
změnou ÚP, a to pouze v případě využití všech dosud vymezených zastavitelných ploch bydlení
v dané lokalitě.

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO
POŘÍZENÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
ÚP nevymezuje na území města Abertamy žádnou plochu ani koridor, ve kterém je třeba prověřit
jejich změny využití území studií.

11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO
PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ
REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9
ÚP nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro rozhodování o jejich
využití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí textové části vlastního návrhu ÚP Abertamy
není tedy žádné zadání regulačního plánu.

12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
ÚP nestanovuje žádný zvláštní režim navrhovaných změn na území města. Veškeré změny na
území města jsou navrženy v jedné etapě bez udání časového horizontu.
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13

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
ÚP nevymezuje žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou stavbu, pro kterou by mohl
zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 177
ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ÚP nevymezuje žádnou stavbu, která by byla nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

15

ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část vlastního Územního plánu Abertamy je vypracována v rozsahu 62 stran textu včetně
titulní strany a obsahu i včetně vložených tabulek.

B Grafická část Územního plánu Abertamy:
v. č. 1 Výkres základního členění území

M 1:5 000

v. č. 2.1 Hlavní výkres

M 1:5 000

v. č. 2.2 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny

M 1:5 000

v. č. 2.3 Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury

M 1:5 000

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

M 1:5 000
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Odůvodnění
B Textová část odůvodnění Územního plánu Abertamy:

1 Postup při pořízení územního plánu ...................................................................................... str. č. 64
2

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou

krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů ............................ str. č. 65
3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování ...................................................... str. č. 65
4

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

.................................................................................................................................................... str. č. 65
5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ............................... str. č. 66
6 Vyhodnocení splnění zadání ………………………................................................................ str. č. 66
7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ................................................................................ str. č. 66
7.1 Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití ........................................... str. č. 68
7.2 Limity využití území .............................................................................................................. str. č. 77
7.3 Koncepce dopravního řešení ............................................................................................... str. č. 80
7.4 Koncepce občanského vybavení ......................................................................................... str. č. 81
7.5 Koncepce technického vybavení ......................................................................................... str. č. 82
7.6 Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území ................................. str. č. 94
7.7 Koncepce návrhu ÚSES .................................................................................................... str. č. 100
7.8 Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění
.................................................................................................................................................. str. č. 102
7.9 Koncepce řešení požadavků civilní ochrany ....................................................................... str. č.103
7.10 Koncepce ochrany životního prostředí ........................................................................... str. č. 105
8

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí .................................................................................. str. č. 106
9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond ................... str.č. 107
9.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF včetně tabulkové části
.................................................................................................................................................. str. č. 107
9.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL ..................... str .č. 118
10 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění .................................................................... str. č. 119
11 Vyhodnocení připomínek ................................................................................................... str. č. 121
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1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo obce Abertamy schválilo záměr pořídit nový Územní plán Abertamy dne 16.08.2006
svým usnesením č. 164/06/R22. Dne 05.02.2007 Zastupitelstvo města Abetramy svým usnesením č.
34/07/R06 ze dne 05.02.2007 pověřilo p. starostu Zdeňka Lakatoše jako určeného zastupitele (osobu
spolupracující s pořizovatelem, a současně schválilo žádost o pořízení územního plánu podle
odstavce 1 písm.c), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) úřadem územního plánování jímž je v přenesené
působnosti MěÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování.
Pořizovatel, MěÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování zpracoval Návrh Zadání Územního
plánu Abertamy, o kterém se v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona konalo veřejné
projednávání. Návrh Zadání Územního plánu Abertamy byl vystaven k veřejnému od 26.10.2007 do
25.11.2007 u pořizovatele a na internetových stránkách Města Ostrov a Obce Abertamy. Zpráva o
projednání návrhu zadání ÚP Abertamy byla zpracována 03.12.2007. Na základě výsledků
projednávání byl Návrh Zadání upraven a předložen Zastupitelstvu města Abertamy ke schválení.
Zadání Územního plánu Abertamy (dále jen ÚP Abertamy) bylo Zastupitelstvem města Abertamy
schváleno dne 12.12.2007 usnesením č. 124/07/R17.
V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi Obcí Abertamy a Ing. arch. Alexandrou Kaskovou a
na základě schváleného Zadání ÚP Abertamy zpracovala Ing. arch. Kasková Návrh ÚP Abertamy.
Oznámení o konání společného jednání o Návrhu ÚP Abertamy bylo v souladu s § 50, stavebního
zákona odesláno dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Karlovarského kraje dne
05.03.2009. Společné jednání se konalo dne 07.04.2009 ve 12:30 hod. na Městském úřadě v Ostrově.
Na základě stanovisek dotčených orgánů, Krajského úřadu a připomínek sousedních obcí
uplatněných ve stanovené lhůtě byla pořizovatelem v 11.11.2009 zpracována Zpráva o projednání
Návrhu ÚP Abertamy pro účely úpravy Návrhu ÚP Abertamy. Závěr zprávy o projednání a pokynů byl
pořizovatelem postupně doplňován na základe dodatečných jednání a zpracovateli byl předán k
zapracování. Krajský úřad – odbor regionálního rozvoje vydal stanovisko nadřízeného orgánu
územního plánování k návrhu územního plánu dne 09.03.2010, ve kterém uvádí, že jím nebyly
zjištěny rozpory.
O upraveném a posouzeném Návrhu ÚP Abertamy se v souladu s ustanovením § 52 stavebního
zákona konalo dne 06.01.2011 veřejné projednání. Oznámení o konání veřejného projednání bylo
pořizovatelem odesláno dne 25.11.2010 dotčeným orgánům, sousedním obcím, nadřízenému orgánu
územního plánování jednotlivě. Oznámení bylo také v řádných termínech vyvěšeno na příslušných
úředních deskách. Upravený a posouzený Návrh ÚP Abertamy byl v řádných termínech zveřejněn na
internetových stránkách Města Ostrov. V rámci veřejného projednání byla uplatněna jedna námitka a
jedna připomínka (vyhodnocení v kapitole 10 a 11). Na základě výsledků řízení o Návrhu Územního
plánu Abertamy byl tento návrh ÚP Abertamy upravován. Pořizovatel nepožaduje zpracovat
podstatnou úpravu Návrhu ÚP Abertamy ve smyslu ustanovení § 67, odst. 6 stavebního zákona.
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2

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ


Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) nemá na území města Abertamy

žádné požadavky. Město Abertamy leží v Karlovarském kraji v horské části Krušných hor. Město leží
mimo rozvojovou oblast OB 12 Karlovy Vary i mimo rozvojovou osu OS7 Ústí nad Labem - Most Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - hranice ČR. Na území města Abertamy nezasahuje žádná
specifická oblast, žádný koridor ani plocha dopravy, žádné koridory ani plochy technické infrastruktury
vymezené v Politice územního rozvoje ČR 2008.
ÚP je zpracován v souladu s PÚR ČR 2008.
* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
(dále jen ZÚR KK), vydané dne 16.9.2010 usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č.
ZK223/09/10.
ZÚR KK vymezuje oblast Plešivce jako nadmístní rozvojovou plochu cestovní ruchu rekreace a
sportu.
Návrh ÚP je zpracován v souladu se ZÚR KK.
Návrh ÚP dále zohledňuje dokumentaci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje“.
ÚP navazuje na koncepci rozvoje území města dle ÚPN SÚ. Do ÚP jsou zapracovány veškeré
rozvojové plochy platného ÚPN SÚ a jeho změny č. 1, které dosud nebyly zastavěny kromě 3 ploch
v ZÚ ve městě, které byly řešeny na poddolovaném území.

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Územní plán Abertamy je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18
§ 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších změn.
Zpracovaný ÚP Abertamy vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý rozvoj na území
spravovaném městem Abertamy.
V územním plánu navržený rozvoj města Abertamy nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při
respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro
rozhodování v území.

4 VYHODNOCENÍ S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
Územní plán Abertamy je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti a vyhlášky č. 501/2006., o obecných požadavcích na využívání území.
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5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Územní plán Abertamy je zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů. V průběhu pořizování územního plánu Abertamy nebyly řešeny žádné rozpory.

6 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Zastupitelstvo města Abertamy schválilo upravené zadání ÚP Abertamy dne 12.12.2007 usnesením
124/07/R17. Do upraveného zadání ÚP byly promítnuty požadavky a pokyny k návrhu ÚP obsažené
ve „Zprávě o projednání návrhu zadání ÚP Abertamy“. Jednalo se zejména o tyto pokyny:
-

požadavek KÚKK, OŽP na vypracování vyhodnocení vlivu ÚP Abertamy na životní prostředí
(posudek SEA) a na vypracování vyhodnocení vlivu ÚP na plochy Natura 2000 (posudek
Natura 2000)

-

požadavek agentury ochrany přírody a krajiny na výrazné zmenšení zastavitelných ploch
obslužného zázemí Ski areálu Plešivec

-

požadavek MěÚ Ostrov na zrušení možnosti zastavění historických stavebních pozemků ve
volné kulturní krajině

-

požadavek na zrušení navržených 2 větrných elektráren nad Hřebečnou - posudek SEA

-

KÚKK, OŽP zároveň neuplatnil požadavek na zpracování variant řešení.

Do návrhu ÚP bylo zapracováno především zmenšení Ski areálu Plešivec podél Plešivecké ulice.
Ostatní aktivity navrhované v upraveném zadání ÚP Abertamy byly do návrhu ÚP plně zapracovány
(obě větrné elektrárny, všechny lyžařské svahy, skokanské můstky i běžecké areály) s tím, že návrh
ÚP bude podroben posouzení svého vlivu na životní prostředí a na území Natura 2000. Na základě
těchto posouzení bude posléze zpracováno posouzení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území. Následně
bude návrh ÚP spolu se všemi posudky projednán a upraven dle závěrů posudku SEA, posudku
Natura 2000 a závěrů společného jednání o návrhu ÚP.
Návrh ÚP byl tedy zpracován v souladu se všemi požadavky uplatněnými dotčenými orgány a
sousedními obcemi při projednání návrhu zadání ÚP Abertamy.

7 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
ÚP Abertamy navazuje na schválené upravené zadání ÚP Abertamy a především zohledňuje nový
stavební zákon č.183/2006 Sb., v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.500/2006 Sb. a
501/2006 Sb. ÚP je upraven v souladu se zněním výše citovaných právních norem. Tato úprava ÚP
znamenala především:
-

důsledné členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové

-

zavedení zcela nových druhů ploch s rozdílným využitím území dle vyhl.č.501/2006 Sb.
(veřejná prostranství, smíšené obytné plochy)

-

zcela nový rozsah druhů občanského vybavení

-

zónování krajiny - jiná pravidla
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-

zcela jiný rozsah ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a opatření v krajině
nestavební povahy

* Do návrhu ÚP nebylo možno zapracovat a to z důvodu zpracování návrhu ÚP dle nového
stavebního zákona:
- podrobný návrh všech místních komunikací - řešeny jsou pouze páteřní komunikace
- podrobný návrh všech inženýrských sítí včetně jejich materiálu a přesné délky - v ÚP se řeší pouze
koncepce jednotlivých inženýrských sítí


VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ POŘIZOVATELE K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP PŘED
ŘÍZENÍM

Na základě společného jednání o návrhu ÚP vyhodnotil pořizovatel pokyny pro úpravu návrhu ÚP
před řízením:
-

zmenšení plochy bydlení A/Z-B3 a její scelení s plochou A/Z-O7
výrazné zmenšení rozvojových ploch v severní části Hřebečné:
zrušení ploch H/Z-O3, H/Z-R1, H/Z-D1, H/Z-B4, zmenšení ploch H/z-O2, H/Z-B3, H/Z-O1,
H/Z-O4, H/Z-B6

-

výrazné zmenšení obslužného zázemí Ski areálu Plešivec:
zrušení ploch A/Z-O1, A/Z-O9, A/z-O6, A/Z-O2, A/Z-O5. A/Z-D5, zmenšení plochy A/Z-O9 a
změna její funkce na smíšené městské bydlení

-

zmenšení zástavby v údolní nivě Bystřice A/P-O4

-

aktualizace navržených lyžařských svahů s vleky a lanovkami:
zrušení A/5, zmenšení A/2, a/3, H/2 jižní svah

-

nová sportovně nepobytová plocha na severním okraji Abertam A/6

Pracovní verze úpravy návrhu ÚP byla 2x konzultována s KÚKK, OŽPZ.


VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ POŘIZOVATELE K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP PŘED
VYDÁNÍM

Na základě veřejného projednání upraveného a posouzeného ÚP vyhodnotil pořizovatel pokyny pro
úpravu návrhu ÚP před vydáním:
-

Vypuštění části lanové dráhy z plochy A/Z-B3,

-

Začlenění celého pozemku p.p.č. 2013 k.ú. Abertamy do plochy A/P – O7,

-

Úprava plochy A/Z-O10 na základě úpravy plochy A3, zarovnání,

-

Vypuštění západní části rozvojové plochy A/Z – B3 z pozemku p.p.č. 667/1 k.ú. Abertamy (tak
jak je v ÚPN-SÚ),

-

Vypuštění z návrhové části (bod 3.2.) zmínku o plochých střechách,

-

Doplnění do návrhové částí (bod 3.2.) zmínku, že veškerá nová zástavba bude respektovat
zástavbu okolní, stávající,

-

Rozšíření zastavěného území na celý pozemek p. p. č. 2013 k. ú. Abertamy,

-

Úprava rozvojové plochy A/3 dle poskytnutého projektu

-

Úprava liniových inženýrských sítí v legendě a v seznamu ve v. č. 3 Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací – inženýrské sítě přesunuty do Ploch a koridorů
s možností pouze vyvlastnění (dle § 170).
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Projektant Úpravy návrhu ÚP před vydáním zapracoval veškeré úpravy vyplývající z „ Pokynů na
úpravu Návrhu Územního plánu Abertamy po řízení o územním plánu“ zpracované pořizovatelem .

7.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
I přes tyto nové skutečnosti vyplývající z nového stavebního zákona č.183/2006 Sb. zůstává
podstata koncepce rozvoje území města Abertamy řešená ÚP nadále stejná:
Město Abertamy s místní částí Hřebečná vytváří jedno souvislé urbanizované polyfunkční území
s převahou ploch bydlení, které bude zajišťovat svým obyvatelům dostatečné zázemí základního
občanského vybavení, dostatek pracovních příležitostí i širokou škálu sportovních a rekreačních
aktivit. Město Abertamy se zároveň bude rozvíjet jako významné středisko zimních sportů na hřebenu
Krušných hor, které zajistí pro své návštěvníky dostatečnou kapacitu služeb a rozmanitou skladbu
sportovních a rekreačně pobytových aktivit v horské přírodě. Na severní straně Plešivce na
Plešiveckých loukách podél Plešivecké ulice je navrženo obslužné zázemí Ski areálu Plešivec jako
zcela nové urbanizované území v kulturní krajině města.
Na území města jsou navrženy tyto plochy s rozdílným využitím území dle vyhl. č.501/2006:
* Plochy bydlení
- bydlení hromadné - BH
- bydlení individuální městského a příměstského typu - BI
* Plochy rekreace
- rekreace individuální pobytová - RI
- rekreace na plochách přírodního charakteru - RP
* Plochy občanského vybavení
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI
- občanské vybavení - ostatní služby - OV
- občanské vybavení - hřbitov - OH
- občanské vybavení - sport - OS
- občanské vybavení - agroturistika - OA
* Plochy veřejných prostranství
- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné městského typu - SM
- smíšené obytné venkovského typu - SV
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silniční - DS
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura - TI
* Plochy výroby a skladování
- výroba - lehký průmysl - VL
- výroba zemědělská - VZ
- výroba drobná - VD
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* Plochy vodní a vodohospodářské
- plochy vodní a vodohospodářské - W
* Plochy zemědělské
- plochy zemědělské - NZ
* Plochy lesní
- plochy lesní – NL
* Plochy přírodní
- plochy přírodní - NP
* Plochy smíšené nezastavěného území
- plochy smíšené nezastavěného území sportovní - NSs
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesní
v - vodohospodářská
o - ochranná
Nad rámec stanovených ploch s rozdílným využitím území dle vyhl.č.501/2006 Sb. ÚP navrhuje tuto
plochu a její funkční, plošné a prostorové regulativy:
* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) – ZS
A. Hlavní využití
1. - vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách obce nezahrnutá do jiných
zastavěných a zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu)
B. Přípustné využití
1. - zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady
2. - samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků
3. - záhumenky pro samozásobitelskou činnost
4. - účelové cesty
5. - pozemky související dopravní infrastruktury
6. - pozemky související technické infrastruktury

C. Podmínečně přípustné využití
1. - skleníky do 25 m2 zastavěné plochy
2. - bazény do 40m2 zastavěné plochy
3. - altány do 25 m2 zastavěné plochy
D. Nepřípustné využití
1. - jakékoliv jiné trvalé stavby
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E. Podmínky prostorového uspořádání
1. - koeficient míry využití území KZP = 5
2. - maximální podlažnost 1 NP
3. - minimální % ozelenění 85
Tato nová plocha s rozdílným využitím území je navržena z důvodu stabilizace stávajících
vyhrazených dosud nezastavěných zahrad, které nejsou územním plánem určeny k zastavění.
7.1.1 PŘEHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
ÚP navrhuje rozvoj území města v jedné etapě bez časového horizontu.
ÚP navrhuje na území města Abertamy zastavitelné a přestavbové plochy. Toto základní členění
rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové plochy řeší grafická část:
* vlastní návrh ÚP:
- v. č.1 Výkres základního členění území, M 1:5 000. Detailní řešení ploch je prezentováno na v. č. 2.1
Hlavní výkres, M 1:5 000.
* část odůvodnění ÚP:
- v. č.1 Koordinační výkres, M 1:5 000., v. č.1a Koordinační výkres – detail, M 1:2 880.


Zastavitelné a přestavbové plochy jsou označeny popiskem, pod kterým jsou dále prezentovány
na všech dalších výkresech územního plánu kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000 v části
odůvodnění.

Označení rozvojových ploch sleduje charakter plochy a navržené funkční využití (např. A/Z-B3):


1. písmeno (před lomítkem) = zkratka katastrálního území, ve kterém plocha leží:
A = k. ú. Abertamy, H = k. ú. Hřebečná
2. písmeno (za lomítkem) = zkratka charakteru plochy:
P - přestavbové plochy, Z - zastavitelné plochy



písmeno za pomlčkou = zkratka navrženého funkčního využití plochy:
B - bydlení, O - občanské vybavení, P - veřejná prostranství, S - smíšené obytné plochy,
D - dopravní infrastruktura, V - výroba a skladování, W - plochy vodní, R - rekreace,
T - technická infrastruktura



číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití



Plocha územní rezervy je v návrhu ÚP označena A-R1, kde:
- první písmeno A = k. ú. Abertamy
- druhé písmeno za pomlčkou R = rezerva
- číslo 1 = pořadí územní rezervy



Plochy nezastavěné smíšené sportovní v kulturní krajině (plochy nezastavěné krajiny se
sportovními aktivitami bez trvalých staveb) jsou v ÚP označeny A/1, H/1
- písmeno před lomítkem = k. ú. Abertamy, H = k. ú. Hřebečná
- číslo za lomítkem = pořadové číslo nezastavěné plochy v jednotlivém katastru

Poznámka:
Charakter rozvojových ploch zastavitelných a přestavbových je v ÚP rozlišen rovněž i barevným
rozlišením hranic rozvojových ploch:
- hranice zastavitelných ploch - tyrkysová barva
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- hranice přestavbových ploch - modrá barva
- hranice ploch nezastavěných smíšených sportovních - oranžová barva
- hranice územních rezerv - zelená barva
ÚP ABERTAMY NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ PLOCHY DLE SÍDEL:
* MĚSTO ABERTAMY
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení:
A/Z-B1 - plocha bydlení na západním okraji Abertam - BI
A/Z-B2 - dostavba proluky v ZÚ v Abertamech u fotbalového hřiště - BI
A/Z-B3 - plocha bydlení na jižním okraji ZÚ Abertam - BI
A/Z-B4 - dostavba proluky podél silnice III/2193 mezi městem a osadou - BI
A/Z-B5 - plocha bydlení ne severním okraji města Abertamy pod plánovaným větrolamem - BI
A/Z-B6 – plocha bydlení na severní hranici ZÚ Abertam – BI
Plochy občanského vybavení
A/Z-O3 - obslužné plochy pro zázemí turistického ruchu na severu města Abertamy za Blexem na
Větrově - OV
A/Z-O4 - obslužná plocha u bývalé továrny na výrobu rukavic v Abertamech - OV
A/Z-O8 - cvičné hřiště hasičů v Abertamech - OI
A/Z-O10 – plocha sportovního areálu u spodní stanice lanovky na Plešivec - OS
Plochy veřejných prostranství
A/Z-P1 - parčíky v obytné zóně mezi Abertamy a Hřebečnou v místech stavebních uzávěr sanovaných
důlních děl - PVz1
A/Z-P3 - cyklostezka z Perninku do Abertam podél jižní hranice zástavby obce - PVk
Plochy smíšené obytné
A/Z-S1 - smíšená plocha při severním okraji Abertam - SV
A/Z-S2 - smíšená plocha kolem Plešivecké ulice - SV
A/Z-S3 - dostavba proluky za garážemi u areálu Blexu - SV
A/Z-S4 - smíšená plocha na jihu Abertam podél silnice II.třídy II/219 - SV
A/Z-S5 – smíšená plocha pod vrcholem Plešivce – SM
Plochy dopravní infrastruktury
A/Z-D1 - cesta k čerpací stanici pitné vody z Vodárenské ulice - DS
A/Z-D2 - zokruhování cesty v lokalitě "U Hájenky" za Větrovem - DS
A/Z-D3 - parkoviště za Blexem na Větrově - DS
A/Z-D4 - parkoviště u fotbalových hřišť - DS
A/Z-D6 - cesta za hřbitovem ke stávající ČOV - DS
A/Z-D7 - čerpací stanice pohonných hmot na jihu Abertam podél silnice II.třídy II./219 - DS
A/Z-D8 - svážná lesní cesta v jižní části správního území - DS
A/Z-D9 - parkoviště jižně pod Ski areálem Plešivec - DS
A/Z-D13 - nová cesta k obecnímu lesu jihovýchodně od Abertam - DS
A/Z-D14 - parkoviště u hřbitova v Abertamech - DS
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A/Z-D15 – přístupová cesta jako propojení rozvojových ploch v Plešiveckém areálu - DS
Plochy technické infrastruktury
A/Z-T1 – rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV v Abertamech - TI
Plochy výroby a skladování
A/Z-V1 - rozšíření výrobní zóny u Blexu - VD
Plochy vodní a vodohospodářské
A/Z-W1 - vodní nádrž na Plešiveckých loukách - W

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY
Plochy bydlení
A/P-B1 - přestavba zahrádkové kolonie na východním cípu ZÚ v Abertamech - BI
Plochy rekreace
A/P-R1 - přestavba a rekonstrukce letního koupaliště v Hřebečné - RP
Plochy občanského vybavení
A/P-O1 - přestavba a rozšíření areálu školy - OI
A/P-O4 - přestavba a rekonstrukce sportoviště podél levého břehu Bystřice jižně pod městem - OS
A/P-O5 - přestavba východní části bývalé továrny na výrobu rukavic - OV
A/P-O6 - přestavba areálu bývalé koželužny na jihu Abertam - OV
A/P-O7 - přestavba areálu rekreačních chatek na vrcholu Plešivce - OV
Plochy veřejných prostranství
A/P-P1 - revitalizace parku u infocentra v Abertamech - PVz1
A/P-P2 - rekonstrukce prostoru náměstí ve městě dle projektové dokumentace - PVk
Plochy smíšené obytné
A/P-S1 - přestavba kina v centru obce - SM
A/P-S2 - přestavba části rušeného lesnického učiliště - SM
Plochy dopravní infrastruktury
A/P-D1 - obnova části historické cesty přes obecní lesy jižně pod městem - DS
A/P-D2 - obnova cesty s protierozním opatřením severně nad městem Abertamy - DS
Plochy technické infrastruktury
A/P-T1 - přestavba části výcvikového prostoru a dílen lesnického areálu na technické zázemí MěÚ - TI
Plochy výroby a skladování
A/P-V1 - přestavba části výcvikového prostoru a dílen rušeného učiliště - VD
A/P-V2 - přestavba části továrny na rukavice na lehkou výrobu - VL
A/P-V3 - přestavba části výcvikového prostoru a dílen rušeného učiliště na výrobu lehkou - VL
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Plochy vodní a vodohospodářské
A/P-W1 - obnova přírodního koupaliště ve východní části území na toku Bystřice - W

* SÍDLO HŘEBEČNÁ
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení
H/Z-B1- plocha bydlení severně nad ZÚ v Hřebečné - BI
H/Z-B2- dostavba proluky podél silnice III/2196 v Hřebečné - BI
H/Z-B3- plochy bydlení na severním okraji Hřebečné podél východního okraje silnice III/2196 - BI
H/Z-B5- plocha na severu Hřebečné u penzionu Ilma - BI
H/Z-B6- plocha bydlení v nejsevernější části Hřebečné podél silnice III.třídy - BI
Plochy občanského vybavení
H/Z-O1 - stanice ochránců přírody (eko-stanice) severně nad Hřebečnou - OI
H/Z-O2 - rozšíření stávajícího penzionu Ilma v Hřebečné - OV
H/Z-O4 - plocha agroturistiky nad Hřebečnou při Krušnohorské magistrále - OA
Plochy dopravní infrastruktury
H/Z-D2 - otočka aut u vodojemu v Hřebečné - DS
H/Z-D3 - parkoviště u letního koupaliště v Hřebečné - DS
H/Z-D4 - parkoviště u vleků v Hřebečné - DS
H/Z-D5 - parkoviště v Hřebečné podél silnice III/2196 - DS
H/Z-D6 - parkoviště u bývalé školy u vleků na severu Hřebečné - DS
H/Z-D7 - propojení stávajících cest na severu katastru - DS
H/Z-D8 - přístupová cesta k historické stavební parcele nad vodojemem severně nad Hřebečnou - DS
H/Z-D9 - přístupová cesta k RD pod vodojemem severovýchodně od Hřebečné - DS
H/Z-D10 - cesta od obnovované cesty k Červené Bystřici na jihu katastru Hřebečná - DS
H/Z-D12 - Ski magistrála Boží Dar – Abertamy – DS
Plochy vodní a vodohospodářské
H/Z-W1 - malá vodní nádrže jako rekreační zázemí u penzionu Ilma - W

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY
Plochy občanského vybavení
H/P-O1 - přestavba části domu na muzeum hornické činnosti - OI
H/P-O2 - přestavba areálu bývalé kasárny nad Hřebečnou - OV
Plochy veřejných prostranství
H/P-P1 - pokračování rozv.pl. H/P-D8 v ZÚ Hřebečná - PVk
Plochy smíšené obytné
H/P-S1 - obnova zástavby v lokalitě U Lávky včetně obnovy rybníka - SV
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Plochy dopravní infrastruktury
H/P-D1 - obnova cesty pod lomem k historické stavební parcele - DS
H/P-D2 - obnova cesty pro "Lesní cyklistickou magistrálu" včetně odbočky nad vodojemem - DS
H/P-D3 - obnova cesty od "Bílého koně" směrem k navržené cestě H/Z-D14 - DS
H/P-D4 - obnova cest k navrženému lyžařskému vleku - DS
H/P-D5 - obnova cesty propojující obecní cesty nad osadou Hřebečná - DS
H/P-D6 - obnova cesty k západní hranici správního území a zároveň k vodojemu na západ od
Hřebečné - DS
H/P-D7 - propojení obecních cest u skokanských můstků východně od Hřebečné - DS
H/P-D8 - obnova cesty ke stávajícím domům severně nad hřebečnou východně od navrhovaných
lyžařských svahů - DS
ÚP na území města navrhuje tento plošný rozsah zastavitelných a přestavbových ploch dle navržené
funkce (ha):
Sídlo

Funkce

Celkem

přestavbové

zastavitelné

z toho zastavitelné

plochy

plochy

plochy řešené v ÚPN
SÚ

Abertamy

plochy bydlení

22,62

1,51

13,69

7,42

plochy občanského

8,87

4,35

2,84

1,68

0,87

0,35

0,46

0,064

11,43

5,34

6,09

plochy rekreace

0,26

0,26

plochy dopravní

4,13

0,64

2,4

2,64

1,69

0,95

0,69

0,12

0,57

14,26

27

10,25

5,56

3,72

vybavení
plochy veřejných
prostranství
zahrady
plochy smíšené
obytné
1,09

infrastruktury
plochy výroby a
skladování
plochy vodní a
vodohospodářské
Celkem

Abertamy

51,51

Hřebečná

plochy bydlení

9,28

plochy občanského

2,98

2,19

0,011

0,011

5,05

1,63

0,79

vybavení
plochy veřejných
prostranství
plochy rekreace
plochy dopravní

3,08

0,34

infrastruktury
plochy výroby a
skladování
plochy vodní a

0,08

0,08

vodohospodářské
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Celkem

Hřebečná

17,4

3,83

9,51

4,06

Celkem

Abertamy +

68,91

18,09

36,51

14,31

Hřebečná

7.1.2 PŘEHLED NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ V KRAJINĚ
ÚP navrhuje na území města Abertamy v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo zastavitelné
a přestavbové plochy tato opatření nestavební povahy:


X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

X1.A.1. - protierozní opatření proti vodní erozi - výsadba mimolesní zeleně
X1.A.1.1. - severně nad plánovanými lyžařskými svahy severně na Hřebečnou
X1.A.1.2. - nad stávající cestou umístěnou severně nad Krušnohorskou magistrálou a západně od
silnice Abertamy-Hřebečná
X1.A.1.3. - nad stávající cestou vedoucí východně od silnice Abertamy-Hřebečná, směrem k toku řeky
Bystřice
X1.A.1.4. - nad nově navrženou cestou vedoucí ze severního cípu Hřebečné na východ ke
stávajícímu obydlí
X1.A.1.5. - nad částí Krušnohorské magistrály východně od silnice III.třídy
X1.A.1.6. - nad stávající cestou severně nad Hřebečnou, která vede k prameništi východně od silnice
III.třídy
X1.A.1.7. - nad obnovovanou cestou umístěnou severně nad městem Abertamy
X1.A.1.8. - nad částí stávající cesty vedoucí k obnovovanému rašeliništi severně nad městem
Abertamy
X1.A.1.9. - nad částí obnovované cesty vedoucí z Hřebečné k potoku Rybná, severně nad městem
Abertamy
X1.A.1.10. - nad obnovovanou cestou vedoucí severně nad Hřebečnou ze silnice III.třídy k
plánovaným lyžařským svahům


X1.A.2. - protierozní opatření proti větrné erozi - výsadba mimolesní zeleně

X1.A.2.1. - větrolam severně nad stávající zástavbou severovýchodně od centra města Abertamy
X1.A.2.2. - západně od plánované zástavby na kontaktu s tokem Rybná


X1.A.3. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace vodotečí

X1.A.3.1. - revitalizace toku Rybná na západním okraji správního území
X1.A.3.2. - revitalizace vodoteče v jihovýchodní části správního území


X1.A.4. - zvyšování retenčních schopností území - obnova rašelinišť

X1.A.4.1. - v severozápadní části území, umístěné nejvíce na severu
X1.A.4.2. - v severozápadní části území, umístěné nejvíce na jihu
X1.A.4.3. - v severozápadní části území, umístěné nejvíce mezi jižním a severním


X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.1. Vymezení prvků ÚSES
- nadregionální biocentrum č.70
- regionální biokoridor č.536
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- místní biocentrum č.3
- místní biokoridor č.3
X2.2. Založení vymezených prvků ÚSES
X2.2.1. - místní biocentrum č.1
X2.2.2. - místní biocentrum č.2
X2.2.3. - místní biocentrum č.5
X2.2.4. - místní biocentrum č.4
X2.2.5. - místní biokoridor č.1
X2.2.6. - místní biokoridor č.2
X2.2.7. - místní biokoridor č.3


X3. Opatření k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví

X3.1. Změna nevyužívaných ploch na extenzivní pastviny
X.3.1.1. - v severozápadním cípu správního území
X.3.1.2. - v severozápadní části správního území nad prostředním obnovovaným rašeliništěm
X.3.1.3. - nad obnovovanou cestou západně od Hřebečné vedoucí k potoku Rybná
X.3.1.4. - na západním okraji sídla Hřebečná pod stávajícím odvodňovacím kanálem
X.3.1.5. - na severním okraji správního území naproti bývalých kasáren
X.3.1.6. - v okolí bývalého lomu severně nad Hřebečnou v severní části správního území
X.3.1.7. - v okolí nejjižněji obnovovaného rašeliniště
X.3.1.8. - východně od města Abertamy na březích řeky Bystřice a severně nad silnicí vedoucí z
Abertam na Plešivec
7.1.3 ÚZEMNÍ REZERVY
ÚP navrhuje 1 plochu územní rezervy, která pouze naznačuje možný rozvoj území. Jedná se o
plochu o celkové rozloze 1,55 ha.
Návrh ÚP navrhuje tuto územní rezervu:
A-R1 - územní rezerva pro výstavbu rodinných domů na severním okraji města mezi stávající
zástavbou a plánovaným větrolamem - BI
Územní rezerva bude do rozvojové zastavitelné plochy bydlení individuálního převedena řádnou
změnou ÚP, a to pouze v případě využití všech dosud vymezených zastavitelných ploch bydlení
v dané lokalitě.
7.1.4 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKTIVITY V KRAJINĚ
ÚP navrhuje na území města plochy smíšené nezastavěného území sportovního charakteru (ozn.
NSs), na kterých jsou v krajině situovány sportovně rekreační aktivity bez nároku na výstavbu trvalých
staveb:
Tyto plochy tedy nepředstavují zastavitelné plochy, ale pouze vybrané nezastavěné území kulturní
krajiny se sportovním využitím. Protože těchto zcela ojedinělých ploch nezastavěného území
smíšených sportovních je na správním území města relativně hodně, byly tyto plochy v grafické části
ÚP zvýrazněny a to ve výkresech:
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* vlastní návrh ÚP:
v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000
v. č. 2.1 Hlavní výkres, M 1:5 000
v. č. 2.2 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000
* odůvodnění:
v. č. 1 Koordinační výkres, M 1:5 000
v. č. 1a Koordinační výkres - detail, M 1:2 880
v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000
v. č. 3a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail, M 1:2 880
SCHÉMA
v. č. A.2 Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana, M 1:5 000
Řešené plochy NSs jsou v krajině v naprosté většině využívány pouze sezónně v zimě a to pouze
se sněhovou pokrývkou (lyžařské svahy s vlekem, skokanské můstky). Pouze plocha A/1 patrně bude
využívána i v letní turistické sezóně.
ÚP Abertamy navrhuje tyto plochy nezastavěného smíšeného území sportovního charakteru:
* k. ú. Abertamy
A/1 - běžecký areál na severní straně Abertam na Větrově - NSs
A/2 - sportovně rekreační plocha s vlekem a sjezdovým svahem naproti hřbitovu - NSs
A/3 - sportovně rekreační plocha s vlekem a sjezdovým svahem na severní straně Plešivce - NSs
A/6 - sportovně rekreační plocha na Větrově - NSs
* k. ú. Hřebečná
H/1 - obnovené skokanské můstky - NSs
H/2 - sportovně rekreační areál lyžařského vleku se svahem v údolí Bystřice - NSs
H/3 - sportovně rekreační plochy se lyžařskými vleky a sjezdovými svahy severně nad Hřebečnou NSs
K. ú.

Funkce

Abertamy

plochy smíšené

návrh v ÚPN SÚ

návrh v ÚP

10,8

1,03

Celkem ha
11,83

stav

12,96

0,94

12,96

24,79

0,94

23,76

nezastavěné se
sportovními
aktivitami
Hřebečná

plochy smíšené
nezastavěné se
sportovními
aktivitami

Celkem

1,03

7.2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Na území města Abertamy se vyskytují tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a
správních rozhodnutí:
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Hranice:
- hranice správního území města Abertamy
- hranice jednotlivých katastrálních území
- hranice zastavěného území k 15. 1. 2010
Ochrana přírody a krajiny:
- PUPFL - VKP ze zákona
- vodní plochy a toky - VKP ze zákona
- mokřady - VKP ze zákona
- nadregionální biocentrum funkční
- nadregionální biokoridor - ochranné pásmo
- regionální biokoridor funkční
- NATURA 2000 - EVL Krušnohorské plató CZ0414110
- přírodní rezervace Rýžovna
Ochrana lesa:
- ochranné pásmo lesa =50m
Ochrana nerostných surovin:
* výhradní ložisko nerostů B30 18 900 Hřebečná u Jáchymova, surovina stavební kámen
* chráněné ložiskové území č. 0180 0000 Rýžovna, surovina stavební kámen
Ochrana přírodních léčivých zdrojů:
- hranice OP II. stupně IIA a IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Jáchymov
Ochrana podzemních a povrchových vod:
- ochranné pásmo vodního zdroje I. a II.stupně
- celé území města leží v CHOPAV Krušné hory
Ochrana staveb:
Stavební uzávěry na sanovaná důlní díla:
- stavební uzávěra - areál jámy Kristova (křížová
- stavební uzávěra - areál jámy „Staré Hloubení na štolu Albrecht
- stavební uzávěra - jáma Jeroným
- stavební uzávěra - jáma č.2 Abertamy (šurf)
- stavební uzávěra - areál jámy Nový rok
- stavební uzávěra - areál štoly Pomoc Boží
- stavební uzávěra - areál štoly Sněžná
- stavební uzávěra - areál štoly Tří králů
- stavební uzávěra - areál komína J1-68/P-01
- stavební uzávěra - areál štoly Mořic
- stavební uzávěra - areál komína KJ1B-2/1-01
- stavební uzávěra - areál nad komínem VKA 7-2/0-12
- stavební uzávěra - areál ústí štoly č.2, k.ú. Jáchymov, ppč. 4863/35, k.ú.Hřebečná, p.p.č.996/2
- stavební uzávěra - Staré hloubení na štolu Albrecht
- stavební uzávěra - pásmo žil A 2
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- stavební uzávěra - areál komínu KA2-1/0-19 a KA2-2/1-19
- stavební uzávěra - areál komínu KA2-1/0-20 a KA2-2/1-20
- stavební uzávěra - pásmo žily RA 2
- stavební uzávěra - areál štoly Albrecht
- stavební uzávěra - areál štoly Kristova
- stavební uzávěra - pásmo žil A4 , k.ú. Abertamy
- stavební uzávěra - areál štoly Křížová II
- stavební uzávěra - areál nad komíny KA2-1/0-13 a KA2-2/1-13
- ochranné pásmo hřbitova = 100m
- ochranné pásmo ČOV = 20m
Ochrana památek:
nemovité kulturní památky:


r.č.45867/4-721 - kostel Čtrnácti sv.pomocníků



r.č.20063/4-829 - rudný důl cínový



r.č. 102902 - vila č.p. 286, Hornická ulice, Abertamy

Ochrana technické infrastruktury:
- vodovod pitný, OP= 1,5m
- vodojem, OP= 10m
- čerpací stanice vod
- pramen a zdroj vody
- kanalizace jednotná, OP=1,5m
- čistírna odpadních vod, OP = 50 m, 100 m
- odlehčovací komora
- čerpací stanice splaškových vod
- venkovní vedení VN 22kV, OP = 7m
- TS - trafostanice, OP = 7m
- dálkový sdělovací, optický kabel, OP = 1m
- telefonní ústředna
- VTL plynovod, DN 80, OP = 4m, BP = 15m
- STL plynovod, OP = 1m
- RS - regulační stanice VTL/STL plynu, OP = 4m, BP = 10m
- anodová část katodové ochrany VTL, BP = 150m
Ochrana dopravní infrastruktury:
- silnice II. třídy, OP = 15m
- silnice III. třídy, OP = 15m
Limity využití území vyplývající z vlastností území:
poddolovaná území:
- č. 29 – 0143021 – Hřebečná, č. 44 – 1121056 – Abertamy 2, č. 47 – 1121002 - Abertamy 1, č. 48 –
1121058 – Abertamy 3, č. 52 – 0143021 – Hřebečná
- hranice a čísla BPEJ, třídy ochrany ZPF
- II.pásmo imisního ohrožení lesa
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- PUPFL - les ochranný

7.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Městem prochází silnice II. tř. č. 219 Nejdek - Pernink - Abertamy - silnice I/25 („Abertamská
zatáčka“). V části od Perninku a dál na východ se pro výhled předpokládá „homogenizace“ trasy na
kategorii S9,5; v průtahu souvisle zastavěným územím se navrhuje profil s chodníky, šířka mezi
obrubníky se navrhuje 7,5m.
V centru města na tuto silnici navazuje silnice III. třídy č. 2193, která vede z Abertam přes Hřebečnou
a končí na křižovatce silnic III. třídy v Rýžovně. Navrhuje se pro výhled úprava trasy na kategorii S7,5;
v průchodu souvisle zastavěným územím se navrhuje úprava s chodníky, nebo alespoň s chodníkem
po jedné straně. Šířka mezi obrubníky se navrhuje 6,5m.
Ve městě je řada místních obslužných komunikací. Stavební stav i jejich úprava je různá. Doporučuje
se úprava těchto komunikací pokud možno na dvoupruhové s chodníky - nebo alespoň s chodníkem
po jedné straně. Kde nelze tomuto požadavku vyhovět z důvodu stávajícího obestavění, je nutné
alespoň doplnit na jednopruhových komunikacích výhybny a vybudovat chodník po jedné straně.
Navrhuje se úprava některých stávajících místních zklidněných komunikací, nebo polních cest
navazujících na stávající místní obslužné komunikace, které vedou k území nebo územím navrženým
k zástavbě, na obslužnou komunikaci. Jde např. o „páteřní“ komunikaci na ploše A/Z-B3, dále o
komunikaci vedoucí podél ploch A/P-B1 a A/Z-B4. Změna zařazení místní komunikace se navrhuje
také u komunikace vedoucí z III/2193 směrem na východ k parkovišti H/Z-D3, kde navazuje na dříve
popsané komunikace.
Podobně se navrhuje úprava některých stávajících nezpevněných cest (zpravidla špatně
udržovaných) na místní komunikaci - zpevněné.
Ve městě se navrhuje několik nových parkovišť a upravit či rozšířit několik stávajících parkovišť. Jde
např. o plochy: A/Z-D3 - upravené parkoviště (pro lyžařské běžecké tratě), A/Z-D4 - upravené
parkoviště u fotbalového hřiště, A/Z-D9 - nové parkoviště na dolním konci Ski areálu „Plešivec“. Dále
Kromě výše uvedených zařízení se navrhuje úprava několika současných cest - např. A/Z-D1 - cesta
k čerpací stanici pitné vody, A/Z-D2 - zokruhování cesty k lokalitě „U Hájenky“.
Nově navržená je cesta A/Z-D13 - k obecnímu lesu. Obnovuje se „svažná“ lesní cesta A/Z-D8.
Jako další nové „dopravní zařízení“ se navrhuje čerpací stanice pohonných hmot A/Z-D7. A/Z-D6 je
obnova cesty k ČOV. Dále se navrhuje obnovit část historické cesty jižně od města A/P-D1 a cestu
s protierozním opatřením severně od města A/P-D2.
V Hřebečné se navrhuje obnovit několik stávajících cest. H/P-D1 je cesta „pod“ lomem k historické
stavební parcele, H/P-D2 je obnovená cesta pro cyklistickou magistrálu, H/P-D3 je cesta od „Bílého
koně“ k cestě H/Z-D14, cesta H/P-D4 vede k lyžařskému vleku, H/P-D5 propojuje cesty severně od
Hřebečné, H/P-D6 vede k vodojemu na západ od Hřebečné, H/P-D7 je připojení cest u lyžařských
můstků, H/P-D8 je cesta ke stávajícím domům severně od Hřebečné.
V Hřebečné se dále navrhuje úprava otočky „u vodojemu“ (H/Z-D2), zřízení parkoviště u silnice
III/2196 (H/Z-D5). Navrhuje se dále upravit parkoviště u bývalé školy u vleků na severu Hřebečné
(H/Z-D6), navrhuje se propojení cest na severu katastru (H/Z-D7) a přístupové cesty ke stavební
parcele „nad“ vodojemem (H/Z-D8). Navrhuje se obnovit přístupovou cestu k rodinnému domu „pod“
vodojemem (H/Z-D9) a cestu k „Červené Bystřici“ (H/Z-D10).
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7.4 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
V souvislosti s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění, a jeho prováděcí
vyhlášky č.501/2006Sb. došlo k významné metodické změně v pojetí funkčních ploch „občanského
vybavení“. V ÚP jsou rozlišovány tyto druhy ploch s rozdílným využitím území (funkční plochy):
-

plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury - OI (SZ §2, odst.1k3)

-

plochy občanského vybavení - ostatní služby - OV

-

plochy občanského vybavení - sport - OS

-

plochy občanského vybavení - hřbitov - OH

-

plochy občanského vybavení - agroturistika - OA

Pro každou takto vymezenou plochu s rozdílným využitím občanského vybavení jsou stanoveny
základní funkční, plošné a prostorové regulační podmínky.


Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury - OI:
ÚP zachovává na území města dosavadní koncepci občanského vybavení charakteru veřejné

infrastruktury. Stabilizuje na území města plochy a objekty MěÚ, pošty, kostela Čtrnácti svatých
pomocníků, informační středisko, MŠ, ZŠ, hasičské zbrojnice jako občanské vybavení charakteru
veřejné infrastruktury. ÚP na území města navrhuje jako plochy OI: přestavba a rozšíření areálu ZŠ,
muzeum hornické činnosti, stanice ochránců přírody severně nad Hřebečnou a cvičné hřiště hasičů.
ÚP ruší manipulační areál lesnického učiliště jako školského zařízení a navrhuje jeho přestavbu na
drobnou výrobu a technické zázemí MěÚ.


Občanské vybavení charakteru ostatních služeb - OV:
ÚP stabilizuje na území města stávající restaurace, penziony i obchody jako plochy občanského

vybavení pro ostatní služby. ÚP navrhuje jako plochu OV obslužné zázemí v Ski areálu Plešivec podél
Plešivecké ulice, obslužné zázemí na severu města Abertamy za Blexem na Větrově, obslužná plocha
u bývalé továrny na rukavice v Abertamech, zázemí u stávajícího lyžařského vleku u hřbitova,
přestavba části bývalé továrny na výrobu rukavic v Abertamech, přestavba bývalé koželužny na jihu
Abertamy, přestavba areálu rekreačních chatek na vrcholu Plešivce, rozšíření penzionu Ilma na
Hřebečné, přestavba areálu bývalé kasárny na Hřebečné.


Občanské vybavení - sport - OS:
ÚP stabilizuje jedinou stávající funkční sportovní plochu ve městě: fotbalové hřiště.
ÚP navrhuje další sportovní plochy: cvičné hřiště hasičů v Abertamech, přestavba nekrytých hřišť

podél toku Bystřice v Abertamech pod hřbitovem, hřiště jako součást obslužně plochy u penzionu Ilma



Občanské vybavení - hřbitov - OH:
ÚP stabilizuje na území města stávající hřbitov beze změny. Jako zázemí hřbitova je navrženo

parkoviště.


Občanské vybavení - agroturistika - OA:
ÚP navrhuje na území města areál agroturistiky severně nad Hřebečnou v místech nástupu na

lyžařskou běžeckou Krušnohorskou magistrálu.
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7.5 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
7.5.1 Vodní hospodářství
Zásobování pitnou vodou
Město Abertamy s Hřebečnou má vlastní zdroje pitné vody, které se nacházejí zejména na
severozápadě od města. Jde o prameniště, které tvoří jímací závěry. Voda je z pramenišť svedena do
čerpací stanice a odtud dopravována do vodojemu s úpravnou vody severně nad Hřebečnou.
V současné době je v provozu asi polovina pramenišť. Ostatní jsou evidována jako záloha. Pitné vody
má město Abertamy dostatek.
Zásobování aglomerace Abertam pitnou vodou je v současné době zabezpečováno dvěma
provozovateli. Město Abertamy je zásobeno z vlastních zdrojů města. Sídlo Hřebečná je zásobena
z pramenišť severně od sídla, která včetně vodovodního řadu provozují Vodárny a kanalizace Karlovy
Vary, a.s.
Rozvojové plochy na severním svahu Plešivce včetně objektů na vrcholu mohou mít dva zdroje vody:
odběr z vodovodu Myslivny – Abertamy – Pernink nebo využití zdrojů města Abertamy. Oba systémy
předpokládají realizaci čerpací stanice a výstavbu vodojemu 2 x 25 m3.
K napojení velkých rozvojových ploch na stávající vodovodní síť je nutno vždy předem provést
aktualizaci stavu vodovodního potrubí a případně zajistit jeho rekonstrukci nebo takové úpravy, které
zajistí zabezpečenost dodávky co do množství i dostatečného tlaku.
Zásobení rozvojových ploch
* Město Abertamy


Zastavitelné plochy

Plochy bydlení
A/Z-B1 – plocha bydlení na západním okraji Abertam – BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody. Rozvojovou plochou je veden vodovod Hřebečná
– Pernink – Horní Blatná. Je nutno zajistit jeho přeložení nebo respektování.
A/Z-B2 – dostavba proluky v ZÚ v Abertamech u fotbalového hřiště – BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/Z-B3 – plocha bydlení na jižním okraji ZÚ Abertamy - BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody. Před realizací nutno posoudit kapacitu stávajících
vodovodů (od vodojemu) k rozvojové ploše s ohledem na množství potřeby vody.
A/Z-B4 - dostavba proluky podél silnice III./2193 mezi městem a osadou - BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody. Před realizací nutno posoudit kapacitu stávajících
vodovodů (od vodojemu) k rozvojové ploše s ohledem na množství potřeby vody.
A/Z-B5 - plocha bydlení ne severním okraji města Abertamy pod plánovaným větrolamem - BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/Z-B6 – plocha bydlení na severní hranici ZÚ Abertam - BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
Plochy občanského vybavení
A/Z-O3 – obslužné plochy pro zázemí turistického ruchu na severu města Abertamy za Blexem na
Větrově – OV
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/Z-O4 – obslužná plocha u bývalé továrny na výrobu rukavic v Abertamech – OV
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
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A/Z-O8 – cvičné hřiště hasičů v Abertamech – OI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/Z-O10 – plocha sportovního areálu u spodní stanice lanovky na Plešivec - OS
Rozvojová plocha bude napojena novým vodovodem z centra města Abertamy. V místě napojení na
stávající vodovod bude postavena zrychlovací (čerpací) stanice pro zabezpečení potřebného tlaku a
množství pitné vody.
Plochy smíšené obytné
A/Z-S1 – smíšená plocha při severním okraji Abertam – SV
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/Z-S2 – smíšená plocha kolem Plešivecké ulice – SV
Rozvojová plocha bude napojena novým vodovodem z centra města Abertamy. V místě napojení na
stávající vodovod bude postavena zrychlovací (čerpací) stanice pro zabezpečení potřebného tlaku a
množství pitné vody.
A/Z-S3 - dostavba proluky za garážemi u areálu Blexu - SV
Plocha bude napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/Z-S4 - smíšená plocha na jihu Abertam podél silnice II.třídy II/219 - SV
Rozvojová plocha bude napojena novým vodovodem z centra města Abertamy.
A/Z-S5 – smíšená plocha pod vrcholem Plešivce - SM
Rozvojová plocha bude napojena novým vodovodem z centra města Abertamy.
Plochy dopravní infrastruktury
A/Z-D7 – čerpací stanice pohonných hmot na jihu Abertam podél silnice II. třídy II/219 – DS
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
Plochy výroby a skladování
A/Z-V1 – rozšíření výrobní zóny u Blexu – VD
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
Při větší potřebě vody je nutno posoudit stávající dopravní kapacity vodovodních potrubí.


Přestavbové plochy

Plochy bydlení
A/P-B1 – přestavba zahrádkové kolonie na východním cípu ZÚ v Abertamech – BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
Plochy občanského vybavení
A/P-O1 – přestavba a rozšíření areálu školy – OI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/P-O4 – přestavba a rekonstrukce sportoviště podél levého břehu Bystřice jižně pod městem – OS
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/P-O5 – přestavba východní části bývalé továrny na výrobu rukavic – OV
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/P-O6 – přestavba areálu bývalé koželužny na jihu Abertam – OV
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/P-O7 – přestavba areálu rekreačních chatek na vrcholu Plešivce – OV
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Rozvojová plocha bude napojena novým vodovodem z centra města Abertamy. V místě napojení na
stávající vodovod bude postavena zrychlovací (čerpací) stanice pro zabezpečení potřebného tlaku a
množství pitné vody.
Plochy smíšené obytné
A/P-S1 – přestavba kina v centru obce – SM
Plocha bude napojena na stávající rozvody pitné vody v obci.
A/P-S2 – přestavba části rušeného lesnického učiliště – SM
Plocha bude napojena na stávající rozvody pitné vody v obci.
Plochy technické infrastruktury
A/P-T1 – přestavba části výcvikového prostoru a dílen lesnického areálu na technické zázemí MěÚ –
TI
Napojeno na nově navržený vodovod, který je spojkou vodovodů vedených mezi plochami A/P-T1 a
A/Z-V1.
Plochy výroby a skladování
A/P-V1 – přestavba části výcvikového prostoru a dílen rušeného učiliště – VD
Napojeno na nově navržený vodovod, který je spojkou vodovodů vedených mezi plochami A/P-T1 a
A/Z-V1.
A/P-V2 – přestavba části továrny na rukavice na lehkou výrobu – VL
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
A/P-V3 – přestavba části výcvikového prostoru a dílen rušeného učiliště na výrobu lehkou

– VL

Napojeno na nově navržený vodovod, který je spojkou vodovodů vedených mezi plochami A/P-T1 a
A/Z-V1.
* Sídlo Hřebečná


Zastavitelné plochy

Plochy bydlení
H/Z-B1 – plocha bydlení severně nad ZÚ v Hřebečné – BI
Obytná zóna bude napojena ze stávajícího vodovodu i z nově navrhovaného, který je veden po
východním okraji zóny.
H/Z-B2 – dostavba proluky podél silnice III/2196 v Hřebečné – BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
H/Z-B3 – plochy bydlení na severním okraji Hřebečné podél východního okraje silnice III/2196

– BI

Obytná zóna bude napojena na stávající vodovod vedený v ulici po západním a severovýchodním
okraji zóny a z nového vodovodu, vedeného v komunikaci III/2196. Vodovody budou zokruhovány.
H/Z-B5 – plocha na severu Hřebečné u penzionu Ilma – BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
H/Z-B6- plocha bydlení v nejsevernější části Hřebečné podél silnice III.třídy - BI
Plocha je napojena na stávající rozvody pitné vody.
Plochy občanského vybavení
H/Z-O1 – stanice ochránců přírody (eko-stanice) severně nad Hřebečnou – OI
Bude realizován lokální zdroj vody.
H/Z-O2 – rozšíření stávajícího penzionu Ilma v Hřebečné – OV
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Rozšíření stávajícího penzionu bude alternativně zásobeno z nového vodovodu vedeného po místní
komunikaci mezi plochami H/Z-B4, H/Z-O2 a H/Z-R1. Po dosažení místní komunikace v jeho severní
části bude vodovod zokruhován se stávajícím.
H/Z-O4 – plocha agroturistiky nad Hřebečnou při Krušnohorské magistrále – OA
Lokalita bude zásobena lokálním zdrojem vody, alternativně možno napojit na přívodní potrubí z
vodojemu Hřebečná nebo napojení na vodovod z prameniště do vodojemu



Přestavbové plochy

Plochy občanského vybavení
H/P-O1 – přestavba části domu na muzeum hornické činnosti – OI
Napojeno na stávající vodovod.
H/P-O2 – přestavba areálu bývalé kasárny nad Hřebečnou – OV
Lokalita bude zásobena lokálním zdrojem vody, alternativně možno napojit na přívodní potrubí z
vodojemu Hřebečná nebo napojení na vodovod z prameniště do vodojemu
Plochy smíšené obytné
H/P-S1 – obnova zástavby v lokalitě U Lávky včetně obnovy rybníka - SV
Napojeno na stávající vodovod.
Likvidace odpadních vod
Město Abertamy má částečně vybudovanou systematickou kanalizaci. Jde o jednotný kanalizační
systém. Splašková voda je čištěna na čistírně, která se nachází v areálu bývalé výrobny rukavic, na
jižním okraji města. Čistírna má i v současné době nevyhovující kapacitu. Výškové umístění ČOV
neumožňuje gravitační napojení některých částí města Abertamy. V novém územním plánu se počítá
s výstavbou nové čistírny odpadních vod na pravém břehu Bystřice, v blízkosti lyžařského areálu.
Poloha ČOV umožňuje gravitační napojení celého správního území Abertam.
Část Abertam, a celá Hřebečná, nemá v současné době systematickou kanalizační síť. Většina
zástavby města leží v údolí Bystřice, na jejím pravém břehu. Domy jsou odkanalizovány přes žumpy a
septiky do Bystřice nebo dalších vodotečí.
Návrh kanalizace
Sklonitost údolí Bystřice umožňuje gravitační odkanalizování Abertam i Hřebečné. Umístěná ČOV na
jižním okraji města při břehu Bystřice nabízí dořešit kanalizaci Abertam a Hřebečné třemi novými
páteřními stokami: Západní,( Abertamská), je vedena z údolí Rybné k ČOV. Severní, (Hřebečná), je
vedena k ČOV, v podstatě v souběhu s korytem Bystřice od severu.
Jižní, která umožňuje napojení objektů na levém břehu Bystřice a území, které představuje rozvoj
severního svahu Plešivce.
Tyto stoky představují doplnění stávajícího systému a umožňují odkanalizování celé aglomerace
Abertam a Hřebečné.
Rozvojové plochy budou vybaveny zasakovacím systémem tak, aby byly zachovány retenční
vlastnosti původního území.
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Odkanalizování rozvojových ploch
* Město Abertamy


Zastavitelné plochy

Plochy bydlení
A/Z-B1 – plocha bydlení na západním okraji Abertam – BI
Území bude napojeno na „západní větev“ nové kanalizace. Trasa gravitační kanalizace je vedena
údolím Rybné a dále úpatím údolí Bystřice k areálu nové ČOV.
A/Z-B2 – dostavba proluky v ZÚ v Abertamech u fotbalového hřiště – BI
Plocha je napojena na novou kanalizaci. Ta je svedena do stávající, která je ukončena v potoce
Rybná. Toto volné vyústění bude nahrazeno přepojením na „západní větev“.
A/Z-B3 – plocha bydlení na jižním okraji ZÚ Abertamy - BI
Nová rozvojová plocha bydlení. Splaškové vody zde redukované budou odváděny „západní větví“
nové splaškové kanalizace, která prochází tímto územím na novou ČOV.
A/Z-B4 – dostavba proluky podél silnice III./2193 mezi městem a osadou – BI
Tato plocha bydlení je částečně (menší, západní část) odkanalizována do stávající kanalizace.
Východní část je již odkloněna k Hřebečné a neumožňuje gravitační odkanalizování do stávající
kanalizace Abertam. Proto je navržena nová kanalizace, gravitační, která je ukončena v nové „severní
větvi“ kanalizace Hřebečná – ČOV Abertamy.
A/Z-B5 - plocha bydlení ne severním okraji města Abertamy pod plánovaným větrolamem - BI
Území bude napojeno na stávající kanalizaci.
A/Z-B6 – plochy bydlení na severní hranici ZÚ Abertam - BI
Napojeno na stávající kanalizaci v silnici do Hřebečné.
Plochy občanského vybavení
A/Z-O3 – obslužné plochy pro zázemí turistického ruchu na severu města Abertamy za Blexem na
Větrově – OV
Napojeno na novou kanalizaci prodloužením trasy od plochy A/Z-B2.
A/Z-O4 – obslužná plocha u bývalé továrny na výrobu rukavic v Abertamech – OV
Rozvojové území je napojeno na stávající systém kanalizace s předpokládaným ukončením na nové
ČOV.
A/Z-O8 – cvičné hřiště hasičů v Abertamech – OS
Napojeno na novou kanalizaci prodloužením trasy od plochy A/Z-B2.
A/Z-O10 – plocha sportovního areálu u spodní stanice lanovky na Plešivec - OS
Plocha bude napojena na novou kanalizaci k ploše A/Z-S5.
Plochy smíšené obytné
A/Z-S1 – smíšená plocha při severním okraji Abertam – SV
Napojeno na novou kanalizaci prodloužením trasy od plochy A/Z-B2.
A/Z-S2 – smíšená plocha kolem Plešivecké ulice – SV
Napojeno na novou kanalizaci prodloužením trasy od plochy A/Z-B2.
A/Z-S3 - dostavba proluky za garážemi u areálu Blexu - SV
Bude napojeno na stávající kanalizaci.
A/Z-S4 - smíšená plocha na jihu Abertam podél silnice II.třídy II./219 - SV
Bude napojeno na novou „severní větev“ kanalizace Abertamy
A/Z-S5 – smíšená plocha pod vrcholem Plešivce - SM
Napojeno na novou kanalizaci v Plešivecké ulici.
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Plochy dopravní infrastruktury
A/Z-D7 – čerpací stanice pohonných hmot na jihu Abertam podél silnice II. třídy II./219 – DS
Bude napojeno na novou kanalizaci „severní větve“ od Hřebečné.
Plochy výroby a skladování
A/Z-V1 – rozšíření výrobní zóny u Blexu – VD
Napojeno na novou kanalizaci prodloužením trasy od plochy A/Z-B2.


Přestavbové plochy

Plochy bydlení
A/P-B1 – přestavba zahrádkové kolonie na východním cípu ZÚ v Abertamech – BI
Územím bude navržena nová kanalizace s napojením na stávající v ulici Dlouhá.
Plochy občanského vybavení
A/P-O1 – přestavba a rozšíření areálu školy – OI
Plocha je napojena na stávající kanalizaci.
A/P-O4 – přestavba a rekonstrukce sportoviště podél levého břehu Bystřice jižně pod městem – OS
Bude napojeno na novou kanalizaci Abertam, „severní větev“.
A/P-O5 – přestavba východní části bývalé továrny na výrobu rukavic – OV
Plocha je napojena na stávající kanalizaci.
A/P-O6 – přestavba areálu bývalé koželužny na jihu Abertam – OV
Bude napojeno na novou kanalizaci Abertam, „severní větev“.
A/P-O7 – přestavba areálu rekreačních chatek na vrcholu Plešivce – OV
Území je napojeno na novou „jižní větev“ kanalizace Abertamy. Tato kanalizace je vedena od vrcholu
Plešivce částečně po nové sjezdovce, částečně po nových komunikacích, podél stávající silnice
Abertamy – Plešivec ke korytu Bystřice. Po jeho překřížení je ukončena v kanalizačním řadu „severní
větve“.
Plochy smíšené obytné
A/P-S1 – přestavba kina v centru obce – SM
Plocha bude napojena na stávající kanalizaci.
A/P-S2 – přestavba části rušeného lesnického učiliště – SM
Plocha bude napojena na stávající kanalizaci.
Plochy technické infrastruktury
A/P-T1 – přestavba části výcvikového prostoru a dílem lesnického areálu na technické zázemí MěÚ –
TI
Napojeno na novou kanalizaci prodloužením trasy od plochy A/Z-B2.
Plochy výroby a skladování
A/P-V1 – přestavba části výcvikového prostoru a dílen rušeného učiliště – VD
Napojeno na novou kanalizaci prodloužením trasy od plochy A/Z-B2.
A/P-V2 – přestavba části továrny na rukavice na lehkou výrobu – VL
Plocha je napojena na stávající kanalizaci.
A/P-V3 – přestavba části výcvikového prostoru a dílen rušeného učiliště na výrobu lehkou

– VL

Napojeno na novou kanalizaci prodloužením trasy od plochy A/Z-B2.
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* Sídlo Hřebečná


Zastavitelné plochy

Plochy bydlení
H/Z-B1 – plocha bydlení severně nad ZÚ v Hřebečné – BI
Předmětnou rozvojovou plochou prochází nově navrhovaná splašková kanalizace – „severní větev“.
Objekty této rozvojové plochy využijí této kanalizace.
H/Z-B2 – dostavba proluky podél silnice III/2196 v Hřebečné – BI
Bude napojeno na novou oddílnou kanalizaci.
H/Z-B3 – plochy bydlení na severním okraji Hřebečné podél východního okraje silnice III/2196 – BI
Plocha je odkanalizována novým systémem oddílné splaškové kanalizace. Jde o rozvojové plochy ve
svahu, kanalizace je navržena ve třech úrovních.
H/Z-B4 – plocha bydlení v Hřebečné jižně pod penzionem Ilma – BI
Plocha je odkanalizována novou splaškovou kanalizací vedenou v obnovené místní komunikaci, od
konce zástavby střední části Hřebečné až na horní úroveň rozvojové plochy H/Z-O2.
H/Z-B5 – plocha na severu Hřebečné u penzionu Ilma – BI
Plocha je odkanalizována novou splaškovou kanalizací vedenou v obnovené místní komunikaci, od
konce zástavby střední části Hřebečné až na horní úroveň rozvojové plochy H/Z-O2.
H/Z-B6- plocha bydlení v nejsevernější části Hřebečné podél silnice III.třídy - BI
Bude napojena na novou kanalizaci Abertamy - severní větev.
Plochy občanského vybavení
H/Z-O1 – stanice ochránců přírody (eko-stanice) severně nad Hřebečnou – OI
Rozvojová plocha bude vybavena žumpou na vyvážení s ověřením vodotěsnosti a zabezpečenosti
proti průsakům. V těsné blízkosti se nacházejí jímací závěry pitné vody pro obec Hřebečnou.
H/Z-O2 – rozšíření stávajícího penzionu Ilma v Hřebečné – OV
Plocha je odkanalizována novou splaškovou kanalizací vedenou v obnovené místní komunikaci, od
konce zástavby střední části Hřebečné až na horní úroveň rozvojové plochy H/Z-O2.
H/Z-O4 – plocha agroturistiky nad Hřebečnou při Krušnohorské magistrále – OA
Rozvojová plocha bude vybavena žumpou na vyvážení s ověřením vodotěsnosti a zabezpečenosti
proti průsakům.


Přestavbové plochy

Plochy občanského vybavení
H/P-O1 – přestavba části domu na muzeum hornické činnosti – OI
Bude napojeno na novou oddílnou kanalizaci.
H/P-O2 – přestavba areálu bývalé kasárny nad Hřebečnou – OV
Rozvojová plocha bude vybavena žumpou na vyvážení s ověřením vodotěsnosti a zabezpečenosti
proti průsakům. V těsné blízkosti se nacházejí jímací závěry pitné vody pro obec Hřebečnou.

7.5.2 Zásobování elektrickou energií
Průzkum zájmového území konstatuje, že tímto územím prochází venkovní vedení rozvodů VN 22
kV pro napájení distribučních trafostanic 22/0,4 kV.
Ze západu vstupuje do předmětného území VN linka 22 kV od Perninku. Tato linka prochází
východním směrem severně od zastavěného území Abertam a poté se její směr změní na

88

ÚP ABERTAMY – VYDANÝ ÚP

severovýchod. Jihozápadně od Hřebečné se linka rozděluje na dvě větve. Jedna větev pokračuje
severozápadním směrem na Rýžovnu. Druhá větev vede nejprve jihovýchodním směrem a
jihovýchodně od Abertam se stáčí na východ a vede do Jáchymova.
Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno 10 trafostanic, jejichž
základní technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky:
označ. název
TS1

stání

konstrukce

uživat.

------------

------------

minaret

ČEZ

trafo

TS Rýžovna vojáci (Hřebečná)

TS2

TS Střed (Hřebečná)

------------

------------

minaret

ČEZ

TS3

TS Dolní (Hřebečná)

250 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS4

TS Vodárna Větrov

50 kVA

400 kVA

příhradová

cizí

TS5

TS Blex

160 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová cizí

TS6

TS Obec

------------

------------

zděná

ČEZ

TS7

TS Kravín

------------

------------

minaret

ČEZ

TS8

TS Rukavice

------------

------------

vestavěná

cizí

TS9

TS Trampská bouda

100 kVA

400 kVA

příhradová

cizí

TS10

TS Plešivec

160 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová ČEZ

Trafostanice TS1 je připojena vzdušnou odbočkou na východ provedenou z vedení na Hřebečnou.
Také trafostanice TS2 je připojena vzdušnou odbočkou vedenou východním směrem. Tato odbočka je
napojena z vedení na Hřebečnou. Trafostanice TS3 je připojena krátkou vzdušnou přípojkou z vedení
na Jáchymov. Trafostanice TS4 je připojena vzdušnou přípojkou napojenou z vedení do Perninku.
Odbočení je provedeno severně od Abertam severozápadním směrem. Trafostanice TS5 a TS6 jsou
připojeny společnou odbočkou z hlavního vedení vedoucího do Perninku. Odbočení je situováno na
severní okraj Abertam. Trafostanice TS7 a TS8 jsou také připojeny společnou odbočkou z hlavního
vedení na Jáchymov. Tato odbočka je napojena východně od Abertam a vede nejprve na jih, kde je
provedena přípojka pro TS7 a dále se stáčí na západ a končí na trafostanici TS8. Dlouhá přípojka pro
trafostanice TS9 a TS10 napojena z linky do Jáchymova. Přípojka je napojena jihovýchodně od
Abertam. Zhruba v polovině délky přípojky je provedena krátká vzdušná odbočka na východ k
trafostanici TS9. Přípojka pokračuje dále jihovýchodním směrem až k trafostanici TS10.
Celková rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích je odhadovaná na 1090 kVA.
Z průzkumů je zřejmé, že v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií určité
možnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu jen výměnou stávajících transformátorů za transformátory
výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě bude činit jejich rozmístění.

Návrh:
* Abertamy
V návrhu rozvoje město je počítáno s realizací ploch zejména pro bydlení se RD, ploch občanského
vybavení, smíšených obytných ploch, ploch dopravní infrastruktury, ploch technické infrastruktury a
plochy výroby a skladování. Dále je plánovaná přestavba

plochy bydlení a

ploch občanského

vybavení a smíšených ploch nezastavěného území.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
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Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=2080 kVA

plochy občanského vybavení

Ps=510 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=420 kVA

plochy dopravní infrastruktury

Ps=80 kVA

plochy technické infrastruktury

Ps=60 kVA

plocha výroby a skladování

Ps=150 kVA

smíšená plocha nez.území

Ps=80 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca

3380 kVA.

Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt bude nutné osadit stávající
trafostanici TS3 na plný výkon 400 kVA, TS5 na plný výkon 630 kVA, TS9 na plný výkon 400 kVA a
trafostanici TS10 na výkon 400 kVA.
V severovýchodní části města bude nutné vybudovat nové trafostanice TS15 a TS16 s výkony 630
kVA a 400 kVA napájené vzdušnými VN linkami z větve do Jáchymova. V severozápadní části města
bude potřeba vybudovat novou trafostanici TS17 s výkonem 630 kVA napájenou VN vzdušným
vedením z VN linky od Perninku a v jižní části města bude nutné vybudovat trafostanici TS18 s
výkonem 2x630 kVA napájenou vzdušnou VN linkou z přípojky pro trafostanici TS8.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a
rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabel.
* Hřebečná
V návrhu rozvoje osady je počítáno s realizací ploch pro bydlení, ploch rekreace, ploch občanského
vybavení, ploch dopravní infrastruktury. Dále je plánovaná přestavba ploch občanského vybavení a
smíšených ploch nezastavěného území.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps= 365 kVA

smíšené obytné plochy

Ps= 100 kVA

plochy občanského vybavení

Ps= 70 kVA

plochy dopravní infrastruktury

Ps= 50 kVA

smíšená plocha nez.území

Ps= 35 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 620 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné v jižní části území
vybudovat trafostanici TS14 o výkonu 630 kVA napájenou vzdušnou VN přípojkou z větve do
Jáchymova.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány i sekundární nn sítě a
rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními kabely.
7.5.3 Zásobování plynem
Město Abertamy a obec Hřebečná jsou plošně plynofikovány. Plyn je přiveden vysokotlakým (VTL)
plynovodem po trase Merklín – Pstruží – Pernink – Horní Blatná – Potůčky. Pro Abertamy je vysazena
VTL přípojka na západ od obce a je ukončena ve VTL regulační stanici plynu o výkonu 1.200 m3/hod.
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Součástí vysokotlaké části je i katodová ochrana, která má svou anodovou část v jihozápadním cípu
správního území města Abertam. Anodová část tvoří ocelový vodič umístěný pod úrovní terénu.
Ochranné pásmo je vyznačeno v grafické části odůvodnění na v. č. D.2. Zásobování energiemi - plyn,
M 1 : 5.000, činí 150 m od anody a zasahuje do rozvojové plochy A/Z-B3.
Kapacita VTL RS je pro současné potřeby města dostatečná. V případě realizace rozsáhlých areálů
na Plešivci nebo využití areálu bývalé továrny na výrobu rukavic je nutno odběr odsouhlasit
s provozovatelem soustavy, případně provést úpravy na potrubí uvnitř města.
Plynofikace rozvojových lokalit
* Město Abertamy


Zastavitelné plochy

Plochy bydlení
A/Z-B1 – plocha bydlení na západním okraji Abertam – BI
Bude plynofikováno napojením na stávající STL plynovod vedený v údolí Rybné a propojením na STL
plynovod vedený v centrální části města.
A/Z-B2 – dostavba proluky v ZÚ v Abertamech u fotbalového hřiště – BI
Bude plynofikováno napojením na stávající STL plynovod vedený v údolí Rybné a propojením na STL
plynovod vedený v centrální části města.
A/Z-B3 – plocha bydlení na jižním okraji ZÚ Abertamy - BI
Lokalita bude zásobena prodloužením STL plynovodu z centrální části města a dále novým STL
plynovodem od VTL RS vedeným v souběhu s potrubím gravitační oddílné kanalizace. Tento STL
plynovod pokračuje dále k nové ČOV a bude hlavním zdrojem plynu pro areály na Plešivci.
A/Z-B4 – dostavba proluky podél silnice III/2193 mezi městem a osadou – BI
Plocha bude zásobena částečně ze stávajícího a částečně z nového STL plynovodu. Plynovody jsou
vedeny po okrajích rozvojové plochy.
A/Z-B5 - plocha bydlení ne severním okraji města Abertamy pod plánovaným větrolamem - BI
Bude plynofikováno napojením na stávající STL plynovod města.
A/Z-B3 – plocha bydlení na severní hranici ZÚ Abertam - BI
Plochy občanského vybavení
A/Z-O3 – obslužné plochy pro zázemí turistického ruchu na severu města Abertamy za Blexem na
Větrově – OV
Bude plynofikováno napojením na stávající STL plynovod vedený v údolí Rybné a propojením na STL
plynovod vedený v centrální části města.
A/Z-O4 – obslužná plocha u bývalé továrny na výrobu rukavic v Abertamech – OV
Napojeno na stávající STL rozvody plynu. Je nutno posoudit dopravní kapacity potrubí v centrální
části města Abertam.
A/Z-O10 – plocha sportovního areálu u spodní stanice lanovky na Plešivec - OS
Plocha nebude plynofikována.
Plochy smíšené obytné
A/Z-S1 – smíšená plocha při severním okraji Abertam – SV
Bude plynofikováno napojením na stávající STL plynovod vedený v údolí Rybné a propojením na STL
plynovod vedený v centrální části města.
A/Z-S2 – smíšená plocha kolem Plešivecké ulice – SV
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Rozvojové plochy na úpatí Plešivce budou zásobeny jak novým STL plynovodem u trasy VTL RS –
ČOV Abertamy – Plešivecká ulice – úpatí Plešivce, tak využitím stávajících STL rozvodů plynu
v centrální části Abertam a pokračováním řadu od areálu bývalé továrny na výrobu rukavic.
A/Z-S3 - dostavba proluky za garážemi u areálu Blexu - SV
Bude plynofikováno ze stávajících STL plynovodů města.
A/Z-S4 - smíšená plocha na jihu Abertam podél silnice II.třídy II./219 - SV
Bude plynofikováno novým STL plynovodem, který bude odbočovat z nového STL plynovodu města
Abertamy, areál Plešivec.
A/Z-S5 - smíšená plocha po vrcholem Plešivce - SM
Plocha bude napojena z nového STL plynovodu v Plešivecké ulici.
Plochy dopravní infrastruktury
A/Z-D7 – čerpací stanice pohonných hmot na jihu Abertam podél silnice II. třídy II./219 – DS
Rozvojová plocha může být plynofikována prodloužením STL plynovodu z centrální části Abertamy (s
kapacitou využitelnou pro areály Plešivce) nebo novým STL plynovodem v trase VTL RS – ČOV
Abertamy – Plešivec.
Plochy výroby a skladování
A/Z-V1 – rozšíření výrobní zóny u Blexu – VD
Bude plynofikováno napojením na stávající STL plynovod vedený v údolí Rybné a propojením na STL
plynovod vedený v centrální části města.


Přestavbové plochy

Plochy bydlení
A/P-B1 – přestavba zahrádkové kolonie na východním cípu ZÚ v Abertamech – BI
Napojeno na stávající STL plynovody ulice Roosweltova a Dlouhá.
Plochy občanského vybavení
A/P-O1 – přestavba a rozšíření areálu školy – OI
Plocha bude plynofikována novým STL plynovodem, kterým bude uložen plyn v celé délce ulice.
A/P-O4 – přestavba a rekonstrukce sportoviště podél levého břehu Bystřice jižně pod městem – OS
Napojeno na nový STL plynovod. Zařízení bude plynofikováno novým řadem, který bude vysazen z
STL plynovodu Město Abertamy – areál Plešivec.
A/P-O5 – přestavba východní části bývalé továrny na výrobu rukavic – OV
Bude napojeno na stávající STL plynovod.
A/P-O6 – přestavba areálu bývalé koželužny na jihu Abertam – OV
Napojeno na nový STL plynovod. Zařízení bude plynofikováno novým řadem, který bude vysazen z
STL plynovodu Město Abertamy – areál Plešivec.
A/P-O7 – přestavba areálu rekreačních chatek na vrcholu Plešivce – OV
Rozvojové plochy na úpatí Plešivce budou zásobeny jak novým STL plynovodem u trasy VTL RS –
ČOV Abertamy – Plešivecká ulice – úpatí Plešivce, tak využitím stávajících STL rozvodů plynu
v centrální části Abertam a pokračováním řadu od areálu bývalé továrny na výrobu rukavic.
Plochy smíšené obytné
A/P-S1 – přestavba kina v centru obce – SM
Plocha bude napojena na stávající STL plynovody v obci.
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A/P-S2 – přestavba části rušeného lesnického učiliště - SM
Plocha bude napojena na stávající STL plynovody v obci.
Plochy technické infrastruktury
A/P-T1 – přestavba části výcvikového prostoru a dílem lesnického areálu na technické zázemí MěÚ –
TI
Bude napojeno na stávající STL plynovod.
* Sídlo Hřebečná


Zastavitelné plochy

Plochy bydlení
H/Z-B1 – plocha bydlení severně nad ZÚ v Hřebečné – BI
Předmětná plocha bude zásobena plynem ze stávajícího plynovodu vedeného po západním okraji a
z nového STL plynovodu vedeného po jižním okraji v obnovené místní komunikaci.
H/Z-B2 – dostavba proluky podél silnice III./2196 v Hřebečné – BI
Bude napojeno na stávající STL plynovod.
H/Z-B3 – plochy bydlení na severním okraji Hřebenné oboustranně podél silnice III./2196

– BI

Bude plynofikováno ze stávajícího plynovodu vedeného po západním okraji areálu a nového STL
plynovodu vedeného v komunikaci III/2196, která tvoří dopravní osu rozvojové plochy.
H/Z-B4 – plocha bydlení v Hřebečné jižně pod penzionem Ilma – BI
Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude veden v obnovené místní komunikaci.
STL plynovod bude veden severním směrem až k dosažené stávající komunikaci, ve které je STL
plynovod položen a plynovody budou zokruhovány.
H/Z-B5 – plocha na severu Hřebečné u penzionu Ilma – BI
Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude veden v obnovené místní komunikaci.
STL plynovod bude veden severním směrem až k dosažené stávající komunikaci, ve které je STL
plynovod položen a plynovody budou zokruhovány.
H/Z-B6- plocha bydlení v nejsevernější části Hřebečné podél silnice III.třídy - BI
Bude plynofikováno z prodlouženého STL plynovodu.
Plochy občanského vybavení
H/Z-O1 – stanice ochránců přírody (eko-stanice) severně nad Hřebečnou – OI
Nebude plynofikováno.
H/Z-O2 – rozšíření stávajícího penzionu Ilma v Hřebečné – OV
Plocha bude zásobena z nového STL plynovodu, který bude veden v obnovené místní komunikaci.
STL plynovod bude veden severním směrem až k dosažené stávající komunikaci, ve které je STL
plynovod položen a plynovody budou zokruhovány.
H/Z-O4 – plocha agroturistiky nad Hřebečnou při Krušnohorské magistrále – OA
Nebude plynofikováno.


Přestavbové plochy

Plochy občanského vybavení
H/P-O1 – přestavba části domu na muzeum hornické činnosti – OI
Napojeno na prodloužený STL plynovod.
H/P-O2 – přestavba areálu bývalé kasárny nad Hřebečnou – OV
Nebude plynofikováno.

93

ÚP ABERTAMY – VYDANÝ ÚP

Plochy smíšené obytné
H/P-S1 – obnova zástavby v lokalitě U Lávky včetně obnovy rybníka - SV
Napojeno na stávající STL plynovody v silnici na Abertamy.
7.5.4 Zásobování teplem
Město bylo v minulosti částečně plynofikováno. V Abertamech je provozována centralizovaná
soustava zásobování teplem: kotelna u bytových panelových domů v centru města vytápí pouze
přilehlé bytové panelové domy. Všechny ostatní budovy ve městě jsou vytápěny individuálně
plynovými kotli a to i objekty občanského vybavení charakteru veřejné vybavenosti. Samostatné
plynové kotle má i škola a areál MŠ. Tradiční kotle na tuhá paliva jsou v nemovitostech v severní části
Hřebečné a v okrajových lokalitách Abertam. To jsou oblasti, které dosud nebyly plynofikovány.
V území je rovněž minimální podíl ekologicky šetrných zdrojů tepelné energie - tepelná čerpadla,
sluneční kolektory.
ÚP navrhuje plynofikaci Abertam, Hřebečné, Ski areálu Plešivec. V těchto lokalitách se předpokládá
vytápění a ohřev teplé užitkové vody plynem. ÚP neřeší plynofikaci 3 rozvojových lokalit severně nad
vodojemem v Hřebečné úplnou: areál agroturistiky H/Z-O4, stanice ochránců přírody H/Z-O1,
přestavba kasáren H/P-O2. V těchto 3 lokalitách bude vytápění řešeno jiným ekologickým zdrojem.
ÚP respektuje beze změny stávající centralizovanou soustavu zásobování teplem, žádná rozvojová
plocha však na tuto stávající soustavu není napojena. ÚP respektuje dosavadní individuální způsob
vytápění objektů na správním území města Abertamy. ÚP preferuje ekologické zdroje vytápění - plyn,
dřevo, elektrický proud, sluneční kolektory, tepelná čerpadla, dřevo a dřevní odpad.
7.5.5 Vnější sdělovací rozvody
Město Abertamy spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35, do okresu Karlovy Vary. Město
má ATU. Ve městě je místní telefonní síť položena v zemi optickými kabely. Napříč územím města
Abertamy procházejí trasy dálkových kabelů, které je třeba respektovat. Kapacita telefonní sítě je
dostačující i pro rozvoj území. Na území města není umístěn žádný televizní převaděč.
Přes území města nevede trasa RR paprsku.
Na území města není umístěna žádná základnová stanice veřejné radiotelefonní sítě GSM.
Veškeré rozvojové aktivity telefonní sítě jsou v plné kompetenci soukromé společnosti Telefonica O2
Czech Republic, a. s.
7.5.6 Koncepce nakládání s odpady
ÚP zachovává dosavadní systém likvidace odpadů na celém území města Abertamy tak, jak ho řeší
obecně závazná vyhláška města Abertamy. Směsný komunální odpad je svážen centrálně odbornou
firmou na skládku mimo území města Abertamy. Ve městě jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad
u budovy městského úřadu, u bytových domů, na Hřebečné. Nebezpečný odpad a nadměrný odpad je
z území města svážen dvakrát ročně odborně způsobilou firmou a odvážen mimo území města
Abertamy. V současné době na území města Abertamy není provozována žádná skládka odpadů. ÚP
žádné takové aktivity na území města nenavrhuje.
7.6 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ
Na území město Abertamy se nacházejí tato chráněná území přírody:


Přírodní rezervace Rýžovna
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NATURA 2000:
- evropsky významná lokalita Krušnohorské plató - CZ 0414110
Se severní hranicí správního území města Abertamy sousedí národní přírodní rezervace Božídarské

rašeliniště, které však na území města nezasahuje.
Vlastní město se rozkládá na jižních svazích náhorní plošiny nad říčkou Bystřice v nadmořské výšce
890 m n.m. při západní hranici katastru. Celému území dominuje v jižním cípu katastru erozně
nejodolnější vrchol Plešivce s výškou

1028 m n. m., který ukončuje boční větev hlavního

krušnohorského hřebene.


Kulturní krajina na území města Abertamy je determinována několika skutečnostmi:



Rozhodujícím způsobem využití ploch v řešeném území je zemědělství a lesnictví.



Typickým projevem jsou scelené bloky zemědělské půdy bez rozptýlené zeleně dělené jen
hlubokými odvodňovacími příkopy. Umělé koryto bylo vytvořeno i pro potok Rybná.



Specifickým problémem je nadměrné odvodňování lesních půd pro pěstování umělých
smrčin, a to i půd přirozeně vlhkých a zamokřených včetně rašelinišť.



Výraznějším způsobem zasáhlo do tvářnosti krajiny i historické hornictví. Jeho pozůstatkem
jsou četné pinky a haldy.



Severně nad Hřebečnou se nacházejí zbytky čedičového lomu



na území města je - vysoký podíl ostatních pozemků - neplodné půdy, bývalé lomy, výsypky
po rudné těžbě

ÚP Abertamy zachovává základní krajinný ráz horské pastevecké krajiny s přírodní dominantou
zalesněného vrcholu Plešivce. ÚP dále zachovává a vyzdvihuje řešené území jako významné
krušnohorské rekreační středisko s uplatněním přírodě blízké rekreace.
7.6.1 Ekologická stabilita krajiny
Ekologicky nejstabilnější částí území je severní část správního území, v místě výskytu bývalého lomu
a v přilehlém okolí. Dalším, z hlediska ekologické stability, významným prvkem v krajině je bystřinný
tok řeky Bystřice s nesouvisle vyvinutými břehovými porosty. Za zmínku také stojí rozptýlená
mimolesní zeleň vyskytující se na zemědělské půdě, která má skupinovitý až solitérní výskyt.
Ekologicky nejméně stabilní je potom zemědělská půda uměle odvodněná umělými odvodňovacími
kanály.
Ekologicky středně stabilní jsou potom hospodářské lesy na vrcholu Plešivec a jeho severním svahu.
Územní plán navrhuje územní systém ekologické stability města Abertamy, který se skládá
z ekologicky velmi stabilních až zcela nestabilních prvků.
Úkolem ÚP tedy bude zajistit, aby se ekologická stabilita celého území zvýšila. ÚP k tomu využije
zejména nefunkční prvky ekologické stability krajiny, u kterých navrhneme taková opatření, aby se z
nich staly prvky funkční a mohli tak pozitivně působit na okolní labilnější krajinu. Ve stávajících prvcích
navrhne nezbytná opatření k zajištění stávajícího stavu.
Návrhy opatření ke zvyšování ekologické stability území
ÚP navrhuje opatření v krajině tak, aby měla multifunkční využití. Navrhovaná opatření ke zvyšování
prostupnosti krajiny, k protierozní ochraně území a ke zlepšování odtokových poměrů plnit zároveň
funkci zvyšování ekologické stability území.Ty ale ÚP řeší ve specifických kapitolách.V této kapitole
tedy ÚP řeší pouze ta opatření související s navrženým systémem ekologické stability území.
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Z opatření k založení prvků ÚSES ÚP navrhuje:
- změnu nevyužívaných buření zarůstajících ploch na extenzivní pastviny pro podporu horské
vegetace
- revitalizaci vodních toků a odvodňovacích kanálů
- obnovu rašelinišť
V rámci revitalizace ÚP vymezuje tzv. koridor pro revitalizaci vodního toku, ve kterém bude pomocí
projektu řešen způsob revitalizace. Revitalizace se v takových případech může ubírat 2 směry:
a) úprava trasy koryta (zrušení opevnění, rozšíření vodního toku na úkor jeho hloubky, přemístění
vodního toku, doplnění břehového porostu)
b) ponechání stávající trasy vodního toku a umožnění přirozené revitalizace (odstranění opevnění a
ponechání vodního toku přirozenému procesu, doplnění břehového porostu)
Pro zatrubněné odvodňovací kanály platí po vyjmutí z trubek stejné postupy.
Součástí revitalizací mohou být i návrh doprovodných opatření jako je doplnění řízených mokřadů,
lagun, biotopních tůní apod. do nové nebo odstavené trasy vodního toku a samozřejmě zatravnění niv
vodotečí.

číslo prvku ÚSES

katastrální území

typ

Biocentrum nadregionální
70

Hřebečná

vymezení i založení

Biocentrum místní
1

Abertamy,
Hřebečná

založení

2

Abertamy

založení

3

Hřebečná

vymezení

4

Abertamy

založení

5

Abertamy

založení

Biokoridor regionální
Abertamy,
536

vymezení

Hřebečná

Biokoridor lokální
1

Abertamy

založení

2

Abertamy

založení

3

Abertamy

vymezení i založení

7.6.2 Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je velice důležitou součástí krajinného plánování a měla by být zajišťována
systémem polních a lesních cest.
V řešeném území je plně funkční pouze systém lesních cest udržovaný správcem nebo vlastníkem
lesních majetků k zajištění těžebních a pěstebních činností. Tyto cesty jsou využitelné i pro pěší
turisty, cyklisty a běžkaře.
Na základě porovnání s historickými mapami stabilního katastru, značná část dříve funkčních cest
z území vymizela.
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S úbytkem polních cest souvisí i zánik její retardační a protierozní schopností a zrušení doprovodné
zeleně.
Cílem ÚP je tedy obnovit systém polních cest, který zde v minulosti bezproblémově fungoval a vznikl
na základě potřeb místních obyvatel. ÚP zpřístupní lesní porosty, vodní plochy a toky a umožní
zvýšení rekreačního potenciálu řešeného území.
Návrhy opatření pro zvyšování prostupnosti krajiny

-

cesta k čerpací stanici pitné vody z Vodárenské ulice
zokruhování cesty v lokalitě "U Hájenky" za Větrovem
svážná lesní cesta v jižní části správního území
cesta u panelárky k obsluze lesa a navrženého vleku
nová cesta k obecnímu lesu jihovýchodně od Abertam
obnova části historické cesty přes obecní lesy jižně pod městem
obnova cesty s protierozním opatřením severně nad městem Abertamy
propojení stávajících cest na severu katastru
přístupová cesta k historické stavební parcele nad vodojemem severně nad Hřebennou
přístupová cesta k RD pod vodojemem severovýchodně od Hřebečné
cesta od obnovované cesty k Červené Bystřici na jihu katastru Hřebečná
obnova cesty pod lomem k historické stavební parcele
obnova cesty pro cyklotrasu včetně odbočky nad vodojemem
obnova cesty od "Bílého koně" směrem k navržené cestě
obnova cest k navrženému lyžařskému vleku
obnova cesty propojující obecní cesty nad osadou Hřebečná
obnova cesty k západní hranici správního území a zároveň k vodojemu na západ od
Hřebenné

-

propojení obecních cest u skokanských můstků východně od Hřebenné
obnova cesty ke stávajícím domům severně nad Hřebečnou východně od navrhovaných
lyžařských svahů

7.6.3 Protierozní opatření a odtokové poměry
Řešené území se vyskytuje v Krušných horách a z hlediska odtokových poměrů má velice
významnou funkci vzhledem k níže položeným oblastem.
Vzhledem k těmto faktům ÚP navrhuje opatření zejména s retardačním, protierozním a akumulačním
účinkem. Všechna tato opatření jsou založena na podpoře vsaku do půdy a výparu do ovzduší.
ÚP navrhuje:

-

obnovy a nové návrhy účelových komunikací s příkopy
výsadbu doprovodné zeleně kolem stávajících, obnovovaných i nově navrhovaných polních
cest

-

revitalizaci vodotečí
obnovu rašelinišť

Návrhy protierozních opatření:

-

výsadba mimolesní zeleně severně nad plánovanými lyžařskými svahy severně na Hřebennou
výsadba mimolesní zeleně nad stávající cestou umístěnou severně nad Krušnohorskou
magistrálou a západně od silnice Abertamy-Hřebečná
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-

výsadba mimolesní zeleně nad stávající cestou vedoucí východně od silnice AbertamyHřebečná, směrem k toku řeky Bystřice

-

výsadba mimolesní zeleně nad nově navrženou cestou vedoucí ze severního cípu Hřebečné
na východ ke stávajícímu obydlí

-

výsadba mimolesní zeleně nad částí Krušnohorské magistrály východně od silnice III.třídy
výsadba mimolesní zeleně nad stávající cestou severně nad Hřebečnou, která vede k
prameništi východně od silnice III.třídy

-

výsadba mimolesní zeleně nad obnovovanou cestou umístěnou severně nad městem
Abertamy

-

výsadba mimolesní zeleně nad obnovovanou cestou umístěnou severně nad městem
Abertamy

-

výsadba mimolesní zeleně nad částí stávající cesty vedoucí k obnovovanému rašeliništi
severně nad městem Abertamy

-

výsadba mimolesní zeleně nad částí obnovované cesty vedoucí z Hřebečné k potoku Rybná,
severně nad městem Abertamy

-

výsadba mimolesní zeleně nad obnovovanou cestou vedoucí severně nad Hřebečnou ze
silnice III.třídy k plánovaným lyžařským svahům

-

výsadba mimolesní zeleně jako větrolamu severně nad stávající zástavbou severovýchodně
od centra města Abertamy

-

výsadba mimolesní zeleně jako větrolamu západně od plánované zástavby na kontaktu s
tokem Rybná

Návrhy na zlepšení odtokových poměrů:

-

revitalizace toku Rybná na západním okraji správního území
revitalizace vodoteče v jihovýchodní části správního území
obnova rašeliniště v severozápadní části území, umístěné nejvíce na severu
obnova rašeliniště v severozápadní části území, umístěné nejvíce na jihu
obnova rašeliniště v severozápadní části území, umístěné mezi jižním a severním

7.6.4 Rekreační využití území
Součástí rekreačního využití území je návrh systému polních cest včetně doprovodné zeleně, které
nejenže zpřístupní obyvatelům vodní plochy a lesní porosty, umožní volně se pohybovat ve volné
krajině.
Řešené území má vysoký rekreační potenciál, který ÚP podporuje návrhy skokanských můstků,
lyžařských svahů, běžeckých areálu a ostatního vybavení zejména na severním svahu Plešivce a nad
Hřebečnou.
Na území města Abertamy se nacházejí tyto dnes chráněné oblasti přírodních zdrojů, které jsou
v ÚP zohledněny a případné zásahy do těchto území budou dohodnuty s DO:
-

území města leží v ochranném pásmu II.stupně IIB přírodního léčivého zdroje lázeňského místa
Jáchymov stanoveného nařízením vlády č. 257 ze dne 20.7.1966. Při řešení výstavby v tomto
území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené citovaným nařízením a dále i
ustanovení § 37 zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

-

ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje
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-

celé území města leží v CHOPAV Krušné Hory
ÚP Abertamy stávající podmínky ochrany přírodních zdrojů respektuje.
V kulturní krajině jsou respektovány vodní toky a plochy jako VKP ze zákona. Podél vodních toků ve

správě ZVS, oblast povodí Ohře se sídlem v Ústí nad Labem budou na jednom břehu ponechány
manipulační pruhy o šířce min.6m pro správu a údržbu.
Tyto pásy kolem toků mohou být zatravněny nebo v něm může být navržena účelová komunikace.
V řešeném území není vyhlášena žádná památková rezervace ani památková zóna. V současné
době nezasahuje na řešené území žádné ochranné pásmo nemovité kulturní památky.
V řešeném území se nacházejí tyto nemovité kulturní památky:
-

r.č.45867/4-721 - kostel Čtrnácti sv.pomocníků

-

r.č.20063/4-829 - rudný důl cínový

-

r.č. 102902 - vila č.p. 286, Hornická ulice, Abertamy

ÚP Abertamy plně respektuje stávající podmínky ochrany kulturních památek na

území města

Abertamy a zároveň nenavrhuje žádné změny v tomto režimu.


ÚP zachovává stávající uliční strukturu města Abertamy a navazuje na ni. Město si
ponechává příměstský charakter zástavby kolem centrálního náměstí s veřejnou zelení a
shromažďovací plochou s parkovištěm a venkovský charakter v okrajových částech města
Abertamy a v Hřebečné.



ÚP navrhuje sanaci dnes opuštěných areálů výroby a následné využití uvolněné plochy



ÚP respektuje jako pohledovou dominantu kamennou rozhlednu na Plešivci



ÚP nerozšiřuje zástavbu do volné kulturní krajiny a to ani v místech historických stavebních
parcel



ÚP zachovává veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v Abertamech u kina
a u informačního centra



nejstarší historická část města s rostlou uliční sítí a jednotlivým architektonickým měřítkem
objektů - je zachována historická uliční síť, objekty rekonstruovat ve stávajících objemech
bez přístaveb a nadstaveb, větší kapacitní objekty hotelů a služeb umisťovat mimo
historickou část města



kulturní krajina je revitalizována jako horský pastevní areál s návratem funkce trvalých
travních porostů pro extenzivní chov dobytka (ovcí, koz, krav), obnova rašelinišť



zbytky historické důlní činnosti jsou zapojeny do aktivit turistického ruchu - naučná stezka
včetně prohlídky podzemí, infocentrum, muzeum těžby barevných kovů Krušných hor



je zachován výhled na panoramata Krušných hor - zejména Plešivec, údolí s Perninkem,
výhled z Hřebečné na Abertamy, průhled z Abertam na Hřebečnou



v zástavbě zachovat jednotné měřítko domů, nevytvářet nové územní dominanty, naopak
zachovat jedinečnost dominanty Plešivce s rozhlednou, další obytné domy vyšší než 4 NP
odmítnout,



objekt bývalých kasáren nad Hřebečnou rekonstruovat ve stávajících objemech bez
výrazného navyšování výšky a hmoty objektu
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7.7 KONCEPCE NÁVRHU ÚSES
7.7.1 Výchozí podklady
Dokumentace „Aktualizace územního systému ekologické stability obce Abertamy“ byla zpracována
pro potřeby územně plánovací dokumentace města autorizovaným projektantem ÚSES, RNDr. Janem
Křivancem. Pro dotčené území byl v roce 1993 zpracován generel ÚSES (Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Labem, pracoviště Karlovy Vary). Návrh byl samozřejmě poplatný době
svého vzniku a vzhledem k zaměření zpracovatele byl hlavní důraz kladen na obnovu lesních porostů.
Vzhledem k této situaci i době zpracování bylo nutné návrh přehodnotit a opravit a rovněž upravit tak,
aby nadregionální a regionální prvky byly v souladu se schváleným územním plánem velkého
územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace. Zároveň bylo u všech prvků upřesněno nebo
nově provedeno plošné vymezení podle skutečného stavu území a platných prostorových parametrů.
Rozsah řešeného území zahrnuje správní území města Abertamy. Území leží v severní části
Karlovarského kraje.
7.7.2 Biogeografické jednotky
Základními biogeografickými jednotkami jsou bioregion, biochora a skupiny typů geobiocénů (STG).
Bioregion je jednotkou individuální, neopakovatelnou, nižší jednotky jsou tzv. typologické,
v podobných ekologických podmínkách opakovatelné.
Vylišování bioregionů a biochor se provádí s ohledem na provázanost celého systému na celostátní
úrovni a při řešení místního ÚSES na něm nelze nic měnit. Vzhledem k již závaznému vymezení
nadregionálních a regionálních prvků ÚSES jde tedy pro koncipování místních prvků spíše o pomocné
informace.
Území leží v bioregionu 1. 59 - Krušnohorský bioregion. Bioregion patří do hercynské podprovincie,
provincie středoevropských listnatých lesů.
Biochory byly vymezeny již v rámci starší rajonizace krajiny, později byly upřesňovány a upravovány.
Řešené území spadá do těchto typů biochor:
- chladných hornatin
- chladných údolí
Úroveň bioregionů je reprezentována nadregionálním biocentrem č. 70 Božídarské rašeliniště,
úroveň biochor není reprezentována žádným regionálním biocentrem.
7.7.3 Nadregionální ÚSES
Do řešeného území zasahuje nadregionální biocentrum č. 70 Božídarské rašeliniště, jehož okraj
prochází těsně u zástavby Hřebečné. Biocentrum je zakresleno podle hranic upřesněných do měřítka
1:5 000 Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Řešeným územím prochází rovněž ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K 1. Prvek je převzat
z dosud platného územního plánu VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace beze změn, v souladu
s vydanými ZÚR KK, pouze s upřesněním při převodu do podrobnějšího měřítka. V takto vymezeném
prostoru se prvky ÚSES všech úrovní považují rovněž za integrální součást nadregionálního
biokoridoru. Smyslem ochranné zóny je podpora koridorového efektu, zaměřená na ochranu a
rozšiřování prvků s vyšším stupněm ekologické stability.

100

ÚP ABERTAMY – VYDANÝ ÚP

7.7.4 Regionální ÚSES
Do řešeného území zasahuje jeden prvek regionálního ÚSES - regionální biokoridor č. 536. Prvek byl
převzat z dosud platného ÚP VÚC KSA v souladu s vydanými ZÚR KK beze změn, pouze
s upřesněním plošného vymezení.
7.7.5 Místní ÚSES a interakční prvky
Prvky místního ÚSES byly prověřeny, upraveny a doplněny. Při koncipování místního ÚSES byla
vzata do úvahy tato hlediska:
* ÚSES musí umožňovat existenci všech významnějších ekosystémů, které mohou v území existovat jde tedy o respektování rozmanitosti potenciálních ekosystémů. V řešeném území se jedná zejména o
lesní porosty na různých stanovištích, různé typy trvalých travních porostů, dále o vřesoviště,
rašeliniště a rašelinné louky. Místní biocentra jsou vymezena dále kvůli dodržení prostorových
parametrů (vzdálenosti na biokoridorech)
* všechny prvky jsou navrženy tak, aby byly alespoň z části funkční a mohly být pouze postupně
dotvořeny a případně udržovány v požadovaném stavu
* je potřebné, aby ÚSES zahrnoval jak prvky ponechávané spontánnímu vývoji, tak prvky s určitým
režimem hospodaření (např. louky, některé lesní porosty)
* původní vymezení ÚSES bylo nutné v některých lokalitách korigovat - zejména vzhledem k zajištění
návazností na regionální a nadregionální úroveň a respektování metodických principů
* je nutné uvažovat se stávajícími bariérami v Abertamech - biokoridor procházející podél Rybné
nemůže na okraji obce splňovat požadované parametry
* při vymezování zejména navrhovaných prvků lze již využít zkušeností se zapracováváním ÚSES do
návrhů pozemkových úprav a zpracováváním projektů ÚSES
Interakční prvky představují doplnění sítě biocenter a biokoridorů. Nejsou na základě dosavadních
zkušeností zahrnuty do grafické ani tabulkové části ÚP, jejich vymezení je reálně možné až v rámci
pozemkových úprav, prodeje pozemků apod.
7.7.6 Tabulky biocenter a biokoridorů
Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách v ÚP v textové části vlastního ÚP, kap. 5.2.
Údaje v tabulkách poskytují základní informace o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES.
Zároveň jsou tabulky koncipovány jednoduše a srozumitelně, aby mohly být přímo použity v územně
plánovací dokumentaci. Navrhovaná opatření představují určité minimální zásady pro zajištění
funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, že tyto zásady budou základním podkladem pro
rozhodování orgánů správy území a pro zpracování navazujících dokumentací, např. urbanistických
studií, pozemkových úprav, projektů ÚSES.
Na území města Abertamy jsou navrženy tyto prvky ÚSES:


Biocentra nadregionální funkční
-





č.70 Božídarské rašeliniště

Biocentra místní funkční
-

č.1 Rašelina na Smrčné

-

č. 2 Větrov

Biocentra místní navržené
-

č.3 Nad hřebečnou

-

č.4 U Bystřice
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Biokoridory nadregionální funkční
-



č.K1 - spojnice Božídarské rašeliniště - Studenec

Biokoridory regionální funkční
-



č.5 Pod Švýcárnou

č.536 - spojnice Božídarské rašeliniště - Pod Plešivcem

Biokoridory místní navržené
-

č.1 - spojnice BC1 - BC2

-

č.2 - spojnice BC2 - hranice obce

-

č.3 - spojnice BC4 - BC5

7.8 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO
JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Na území města se nacházejí:
* výhradní ložisko nerostů B30 18 900 Hřebečná u Jáchymova, surovina stavební kámen
* chráněné ložiskové území č. 0180 0000 Rýžovna, surovina stavební kámen
Podle ust. § 19, odst. 1,2) zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povolování staveb v chráněném ložiskovém území,
nesouvisejících s hornickou činností, možné jen se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti
vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem (§ 19 odst.1 zák.č.44/1988 Sb., v platném
znění).
Území města bylo v 16. - 17. století hlubinně těženo pro rudy barevných kovů. Na území města se
nacházejí tato poddolovaná území:
- č. 29 – 0143021 – Hřebečná – těžba před i po r. 1945 barevných rud
- č. 44 – 1121056 – Abertamy 2 – těžba před i po r. 1945 radioaktivních surovin
- č. 47 – 1121002 - Abertamy 1 – těžba před i po r. 1945 barevných rud
- č. 48 – 1121058 – Abertamy 3 – těžba před i po r. 1945 radioaktivních surovin
- č. 52 – 0143021 – Hřebečná – těžba před i po r. 1945 barevných rud
Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby jen po provedení speciálního geologického průzkumu,
který určí komplex technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Podrobnější
informace o poddolovaných územích podá na vyžádání Geofond ČR. Na poddolovaných územích lze
zřizovat stavby v souladu s us. § 13 zákona č. 62/1988 Sb. O geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem Ministerstva životního
prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IV – pracoviště Ústí nad Labem, a za podmínek jím
stanovených. Na území obce je třeba si vyžádat vyjádření Diamo, st.p., Správa uranových ložisek
Příbram, při územích případně stavebních řízeních.
Na území města Abertamy jsou vyhlášeny tyto stavební uzávěry:
- stavební uzávěra - areál jámy Kristova (křížová), k.ú. Abertamy, ppč. 561/1, 561/5, rozměry: 21 x
20m
- stavební uzávěra - areál jámy „Staré Hloubení na štolu Albrecht“, k.ú. Abertamy, ppč. 61/1, 61/2,
61/3, 56/9, st.p.č.148 a 149, rozměry: 31 x 31m
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- stavební uzávěra - jáma Jeroným, k.ú. Abertamy, ppč. 371/1, 280/1, rozměry: 49 x 51m
- stavební uzávěra - jáma č.2 Abertamy (šurf), k.ú. Abertamy, ppč. 470/2, 509/1, rozměry: 22 x 22m
- stavební uzávěra - areál jámy Nový rok, k.ú. Abertamy, ppč. 913/1, rozměry: 22 x 22m
- stavební uzávěra - areál štoly Pomoc Boží, k.ú. Abertamy, ppč. 742/2, 601/1
- stavební uzávěra - areál štoly Sněžná, k.ú. Abertamy, ppč. 714/2, rozměry: 19 x 23m
- stavební uzávěra - areál štoly Tří králů, k.ú. Abertamy, ppč. 597, 2002, rozměry: 20 x 22m
- stavební uzávěra - areál komína J1-68/P-01, k.ú. Abertamy, ppč. 280/1, rozměry: 22 x 22m
- stavební uzávěra - areál štoly Mořic, k.ú. Abertamy, ppč. 913/1
- stavební uzávěra - areál komína KJ1B-2/1-01, k.ú. Abertamy, ppč. 288/1, 288/8, rozměry: 35 x 21m
- stavební uzávěra - areál nad komínem VKA 7-2/0-12, k.ú. Abertamy, ppč. 500/1, 500/3, 32/1, 506/2
- stavební uzávěra - areál ústí štoly č.2, k.ú. Jáchymov, ppč. 4863/35, k.ú.Hřebečná, p.p.č.996/2
- stavební uzávěra - Staré hloubení na štolu Albrecht, k.ú. Abertamy, ppč. 61/1, 61/2, 61/3, 56/9,
st.p.č.148 a 149, rozměry: 31 x 31m
- stavební uzávěra - pásmo žil A 2, k.ú. Abertamy, ppč. 1970/3, 10/8, 10/10, 597, 2002, 10/7, 1972/1,
583/4, 50/2, 48/1, 50/1, 10/9, 48/2, 10/3, 10/4, st.p.č. 466, 460, 734, 785
- stavební uzávěra - areál komínu KA2-1/0-19 a KA2-2/1-19, k.ú. Abertamy, ppč. 742/1, rozměry: 27 x
22m
- stavební uzávěra - areál komínu KA2-1/0-20 a KA2-2/1-20, k.ú. Abertamy, ppč. 742/1, rozměry: 34 x
22m
- stavební uzávěra - pásmo žily RA 2, k.ú. Abertamy, ppč. 742/1, 742/2, 601/1
- stavební uzávěra - areál štoly Albrecht, k.ú. Abertamy, ppč. 597, 608/1, 714/1, 714/3, 1958/1, 2002,
609/1, 65
- stavební uzávěra - areál štoly Kristova, k.ú. Abertamy, ppč. 1941/3, 560/1, 576/1, 966/1, 966/3,
560/3, 576/2
- stavební uzávěra - pásmo žil A4 , k.ú. Abertamy, ppč. 1939, 473/1, 470/1, 472/6, 453/1, 453/10, 454,
473/4, 473/5, 470/5, 453/9, 452/2, st.p.č.608, 240
- stavební uzávěra - areál štoly Křížová II, k.ú. Abertamy, ppč. 969/2, 576/2, 968/1, 969/1
- stavební uzávěra - areál nad komíny KA2-1/0-13 a KA2-2/1-13 , k.ú. Abertamy, ppč. 2000/1, 41/1,
1970/1, 41/9 a st.p.č.787
ÚP respektuje stávající ložisko surovin i CHLÚ, poddolovaná území včetně vydaných stavebních
uzávěr starých důlních děl. ÚP nenavrhuje žádnou plochu těžby. ÚP navrhuje přiměřené zapojení dolu
Mauritia a jeho okolí do naučné stezky v Hřebečné s důlní problematikou. ÚP zohledňuje podrobně
zmapované podmínky poddolování v centrální části města a přehodnocuje schválené rozvojové
plochy dle ÚPN SÚ Abertamy.
7.9 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
* Zájmy ochrany státu
Na území města Abertamy nejsou známy žádné zvláštní zájmy ochranu státu. ÚP žádné takové
plochy nenavrhuje.
* Zájmy civilní ochrany
Město Abertamy má zpracovaný plán ukrytí obyvatel, žáků i osazenstva objektů, který řeší ukrytí
veškerých osob v improvizovaných úkrytech. V řešeném území města není žádný stálý tlakově odolný
úkryt.
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Ukrytí osob v nové výstavbě bude řešeno vždy individuálně formou improvizovaných úkrytů. Je třeba
dodržet zásadu, že každá jednotlivá lokalita zajistí ukrytí 100% svých obyvatel, žáků a osazenstva
objektů v plném rozsahu a nelze tuto povinnost převádět na jiné rozvojové lokality, areály či objekty.
Jako zdroje požární vody slouží:
Abertamy: hydranty u bytových domů i v historické zástavbě jak města Abertamy tak i osady
Hřebečná – celkem 6ks, říčka Červená Bystřice, požární nádrž naproti zemědělské farmy
v údolí vodního toku severně od silnice II/219.
Hřebečná: říčka Červená Bystřice a otevřené meliorační kanály, požární nádrž
V současné době odebírá město Abertamy na základě uděleného povolení požární vodu z Mrtvého
rybníka, který leží na správním území města Jáchymova.
Na území město Abertamy není stanovena žádná zóna havarijního plánování. Mimořádné události
na území města řeší orgány MěÚ Abertamy, v případě potřeby též základní a ostatní složky
integrovaného záchranného systému pod vedením Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje.
Na území města nejsou skladovány žádné nebezpečné látky. Území města Abertamy neslouží jako
cílové území evakuace obyvatel z jiných oblastí v případě ohrožení. Zároveň se nepředpokládá plošná
evakuace obyvatelstva z území města Abertamy do jiných regionů. V případě ohrožení bude v budově
MěÚ Abertamy zřízena dočasná základna humanitární pomoci, která bude zajišťovat distribuci
šatstva, potravin, balené pitné vody. Náhradní ubytování obyvatel Hřebečné i Abertam by bylo možno
řešit v rekreačních penzionech a hotelích, v budově základní školy. Náhradní stravování v případě
mimořádné události by mohla zajišťovat školní kuchyně ZŠ, i některé penziony a hotely.
Ve městě Abertamy je hasičská zbrojnice a pracuje zde Sbor dobrovolných hasičů.
V případě nebezpečí varuje město své obyvatele sirénou umístěnou na budově původního obecního
úřadu (kina). Siréna je zapojena do integrovaného systému záchrany. V Abertamech funguje též
místní rozhlas. Obyvatelé v Hřebečné jsou varováni buď na doslech sirénou z Abertam, telefonicky
nebo individuálně osobní návštěvou členů hlídky.
Zdrojem mimořádných havarijních událostí v řešeném území mohou být stará důlní díla v krajině a
průjezdná doprava po silnicích II. a III. třídy. Stará důlní díla jsou v současné době postupně sanována
a na základě vyhlášené stavební uzávěry jsou trvale oplocena.
V případě kontaminace místních zdrojů pitné vody zajistí MěÚ rozmístění mobilních cisteren pitné
vody a to pouze v rozsahu trvale obydlené zástavby. Náhradní zdroj elektrické energie bude zajištěn
pouze pro budovu MěÚ Abertamy jako navržené humanitární základny. Nejbližší lékařské ošetření
obyvatel je v samotném městě, kde pracují jak obvodní lékaři tak i dětský lékař. Nejbližší nemocnicí je
nemocnice v Ostrově.
Prostředky individuální ochrany obyvatelstva jsou centrálně skladovány mimo správní území obce
Abertamy, odkud budou distribuovány do jednotlivých obcí a měst.
Na území městě není vodní tok se stanoveným záplavovým územím Q 100. Jediný vodní tok Červená
Bystřice protéká v údolní nivě mimo koncentrovanou zástavbu Hřebečné a Abertam. ÚP navrhuje
v údolní nivě tohoto toku pouze obnovu areálu sportovních hřišť, letní kemp u penzionu Pohoda.
ÚP navrhuje v krajině protipovodňová opatření nestavební povahy, která zvýší retenční schopnosti
území:
- výsadba mimolesní zeleně podél cest a silnic
- revitalizace vodotečí
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- obnova rašelinišť
Území města není ohrožováno průchodem přílivové vlny vzniklé při mimořádné události protržením
hráze vodního díla.
Menší množství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích je
možno přechodně skladovat v prostoru bývalého výcvikového areálu lesnického učiliště nebo v jižní
části náměstí na zpevněných plochách parkoviště, které jsou v majetku města. Pokud bude třeba
uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí krizový štáb při MěÚ
vhodnou lokalitu na území města ve volné krajině s dobrou přístupností a bez možnosti kontaminace
zdrojů pitné vody. MěÚ Abertamy nepředpokládá trvalé skladování sanačních materiálů na území
města Abertamy.
7.10 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stav životního prostředí na území města Abertamy je uspokojivý:
- území je částečně plynofikováno, výrazně klesl počet kotlů na hnědé uhlí
- obě sídla na území Abertamy jsou zásobena pitnou vodou z dostatečně kvalitních a vydatných
místních zdrojů, které mají stanovené ochranné pásmo
- ve městě Abertamy jsou splaškové vody čištěny centrálně v ČOV
- v osadě Hřebečná jsou odpadní vody z nemovitostí vypouštěny případy ze septiků a žump do volné
krajiny.
Vzhledem ke kyselým zmokřelým rašeliništím loukám v katastru nebyla převážná část luk
zemědělsky obhospodařovaná, a tudíž znečištění půd chemickými ochrannými prostředky, či
průmyslovými hnojivy je také minimální. Intenzivně zemědělsky byly využívány pouze pozemky při
západní hranici katastru jižně od komunikace II/219, které bezprostředně navazují na vlastní
zemědělský areál se stájemi. Provozy průmyslové a drobné výroby ve městě nezatěžují dané území
nadměrně: Rukavičkářské závody jsou uzavřeny (vlastní ČOV, plynová kotelna), provozovna Blexu vlastní plynová kotelna.
Zdrojem hluku v území je silniční doprava na II/219 a III/2193. Vzhledem k tomu, že se podstatně
snížila výrobnost v obou největších závodech, značně klesla v řešené oblasti nákladní zásobovací
doprava. Tím se zlepšila bezprostřední situace ve městě.
Směsný komunální odpad z celého území je centrálně svážen1x týdně mimo území města.
V samotném zastavěném území města Abertamy se stále nacházejí odvaly po hlubinné těžbě uranu
z 60.let, které dosud byly rekultivovány pouze částečně. Tyto odvaly jsou mnohde porostlé již 30 letým
náletem charakteru lesa. Největší ekologickou stabilitu v řešeném území představuje souvislý les na
severním svahu Plešivce. Většina luk v řešeném území vykazuje 3.stupeň ekologické stability jako
plochy ekologicky stabilní.
ÚP Abertamy navrhuje některé kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na
území města:
* obtěžující výrobní plochy jsou soustředěny do výrobní

zóny zcela mimo klidovou zónu města

k areálu Blexu
* do ÚP je zapracován ÚSES jako systém ekologicky vysoce stabilní krajiny nadregionálního,
regionálního a místního významu
* v sídlech jsou stabilizována centrální veřejná prostranství s veřejnou zelení
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* vodní hospodářství je řešeno v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace Karlovarského
kraje:
- veškerá navržená zástavba na území města jižně od vodojemu v Hřebečné je zásobena pitnou
vodou ze 2 stávajících zdrojů kromě aktivit severně nad vodojemem v Hřebečné (rekonstrukce
kasáren, areál agroturistiky, stanice ochránců přírody)
- splašky z Abertamy i z Hřebečné jsou čištěny v 1 společné nové ČOV kromě aktivit severně nad
vodojemem v Hřebečné
* veškerá zástavba na území města je plynofikována, vytápění je individuální, stávající centrální
systém vytápění bytových domů v Abertamech je zachován beze změny
* odvaly po historické těžbě jsou rekultivovány a zapojeny do organismu města jako veřejná
prostranství s veřejnou zelení
* nevyužité areály a objekty v demoličním stavu jsou navrženy k sanaci nebo k rekonstrukci a
následnému novému využití
* ÚP zachovává dosavadní systém likvidace odpadů na celém území města Abertamy.
* Na území města není žádný zvláště velký ani velký zdroj znečištění ovzduší. Na území města je
provozována část zemědělské farmy. Provoz je stabilizován bez rozvoje.
* Na území města se nenachází žádná území se zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu zdraví
lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na území města vyhovující
imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze
zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení
krajských emisních stropů a imisních limitů.
* Celé správní území města se nachází na území CHOPAV Krušné hory - podmínky jsou
respektovány
* Území obce leží v OP II.stupně IIB PLZLM Jáchymov stanoveného usnesením vlády č. 257 ze dne
20.7.1966. Při řešení výstavby v tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené
citovaným nařízením a dále i ustanovení § 37 zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

8 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KÚKK, odbor životního prostředí a zemědělství posoudil jako příslušný orgán ochrany přírody návrh
zadání ÚP Abertamy se závěrem, že ÚP Abertamy může mít významný vliv na evropsky významné
lokality Natura 2000.
KÚKK, odbor životního prostředí a zemědělství provedl zjišťovací řízení v souladu se zákonem
č.100/2001 Sb., příloha č.8 se závěrem, že ÚP Abertamy je nutné posoudit z hlediska jeho vlivů na
životní prostředí.
Z těchto uvedených důvodů byl pro ÚP Abertamy zpracován posudek vlivu ÚP Abertamy na životní
prostředí (posudek SEA), posudek vlivu ÚP na chráněná území Natura 2000 (posudek Natura 2000).
Ve vazbě na tyto skutečnosti a v souladu s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb. bylo nutné pro
ÚP Abertamy zpracovat i vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území dle přílohy č.5
vyhl.č.500/2000 Sb. Výše jmenované posudky vyhodnotily zejména umístění vleků a sjezdových tratí
nad Hřebečnou a v okolí Plešivce, dále umístění větrných elektráren severně nad Hřebečnou.
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KÚKK, OŽP zároveň nepožádal zpracovat ÚP ve variantách. Z toho důvodu bylo možno zpracovat
rovnou návrh ÚP, který byl předmětem výše jmenovaných posudků SEA a Natura 2000 a
závěrečného Vyhodnocení vlivu ÚP na URÚ. Na základě výsledku společného jednání o návrhu ÚP
Abertamy včetně všech výše jmenovaných posudků a vyhodnocení byl následně návrh ÚP upraven a
byla řešena kompenzační opatření.

9

VYHODNOCENÍ

PŘEDPOKLÁDANÝCH

DŮSLEDKŮ

NAVRHOVANÉHO

ŘEŠENÍ

NA

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
9.1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF
VČETNĚ TABULKOVÉ ČÁSTI
Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany ZPF, a metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996, č.j.00LP/1067/96
k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byly výkresy grafické části vlastního ÚP: v.
č. 2.1 Hlavní výkres, M 1:5 000.
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno ve výkresech grafické části odůvodnění ÚP: v. č. 3 Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000, v. č. 3.a Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu - detail, M 1:2 880.
Ve všech těchto výkresech je zakreslena hranice ZÚ k 15. 1. 2010 dle zákona č. 183/2006 Sb.
Hranice ZÚ byla převzata z ÚPN SÚ Abertamy a byla aktualizována na základě zjištěného stavu
území.
Výměry, kultury a vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z katastrální mapy a z jednotné evidence
DKM. Řešené území se nachází k. ú. Abertamy, k. ú. Hřebečná.
* Klimatické poměry
Území spadá do chladné a vlhké oblasti, dle Quitta jde o oblast CH 9. Průměrné roční teploty se
pohybují kolem 5° C, průměrné roční srážky dosahují 800mm.
* Skupiny půd hlavních půdních jednotek
Řešené území je typologicky vytvářeno v závislosti na složení matečných substrátů a na reliéfu
terénu, který charakterizují táhlé svahy mírně zvlněné pahorkatiny. V řešeném území se vyskytují tyto
hlavní skupiny půd v bezprostředním okolí sídel:
-

HPJ 36 - hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové, lehké, lehčí, středně těžké, různé substráty,

štěrkoviště
-

HPJ 40 - hnědé půdy aj. včetně oglejených subtypů, lehké až lehčí středně těžké, různé substráty,

extrémně svažité polohy (do 120)
-

HPJ 50 – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách)
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HPJ 58 – nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé

-

s vysokou hladinou spodní vody, po odvodnění příznivé vláhové poměry.
HPJ 73 - oglejené půdy zbažinělé a oglejové půdy svahových poloh, středně těžké, zamokřelé

-

s výskytem svahových pramenišť, i po odvodnění vhodné jen pro louky
Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území města a je přiložena k této
kapitole 9.1. textové části odůvodnění ÚP Abertamy.
Tab.č.1 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 19
Tab.č.2 Struktura ZPF navrženého k vynětí dle BPEJ, stupňů přednosti v ochraně i funkčního využití
pozemků, str. 1
Tab.č.3 Souhrnný přehled o struktuře ZPF navrženého k vynětí dle funkčního využití, str. 1 - 5
Tab. č.4 Opatření v krajině - seznam dotčených ploch, str. 1 - 3
Tab. č.5 Plochy nezastavěné smíšené sportovní, str. 1 - 3
V těchto tabulkách je uvedeno:
-

výměra m2 zabíraného území pozemku

-

poznámka udává polohu pozemku - * v ZÚ – v zastavěném území
* mimo ZÚ – mimo zastavěné území
Označení rozvojových ploch sleduje charakter plochy a navržené funkční využití (např. H/Z-B1):



1. písmeno (před lomítkem) = zkratka katastrálního území, ve kterém plocha leží:
A = k. ú. Abertamy, H = k. ú. Hřebečná
2. písmeno (za lomítkem) = zkratka charakteru plochy:
P - přestavbové plochy, Z - zastavitelné plochy



písmeno za pomlčkou = zkratka navrženého funkčního využití plochy:
B - bydlení, O - občanské vybavení, P - veřejná prostranství, S - smíšené obytné plochy,
D - dopravní infrastruktura, V - výroba a skladování, W - plochy vodní, R - rekreace,



T - technická infrastruktura
číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití



Plocha územní rezervy je v ÚP označena A-R1, kde:
- první písmeno A = k. ú. Abertamy
- druhé písmeno za pomlčkou R = rezerva
- číslo 1 = pořadí územní rezervy



Plochy nezastavěné smíšené sportovní v kulturní krajině (plochy krajiny se sportovními
nepobytovými aktivitami bez trvalých staveb) jsou v ÚP označeny A/1, H/1, kde:
- písmeno před lomítkem = k. ú. Abertamy, H = k. ú. Hřebečná
- číslo za lomítkem = pořadové číslo nezastavěné plochy v jednotlivém katastru
ÚP řeší plochy zastavitelné, přestavbové a územních rezerv i plochy nezastavěné smíšené

sportovní. Tento charakter rozvojových ploch je v ÚP řešen ještě i barevným rozlišením hranic
rozvojových ploch:
hranice zastavitelných ploch: tyrkysová barva
hranice přestavbových ploch: modrá barva
hranice územních rezerv: zelená barva
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hranice ploch nezastavěných smíšených sportovních - okrová barva
ÚP Abertamy navrhuje tyto rozvojové plochy v jedné etapě:
* MĚSTO ABERTAMY
SEZNAM ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Plochy bydlení:
A/Z-B1 - plocha bydlení na západním okraji Abertam - BI
A/Z-B2 - dostavba proluky v ZÚ v Abertamech u fotbalového hřiště - BI
A/Z-B3 - plocha bydlení na jižním okraji ZÚ Abertam - BI
A/Z-B4 - dostavba proluky podél silnice III/2193 mezi městem a osadou - BI
A/Z-B5 - plocha bydlení ne severním okraji města Abertamy pod plánovaným větrolamem - BI
A/Z-B6 - plocha bydlení na severní hranici ZÚ Abertam - BI
Plochy občanského vybavení
A/Z-O3 - obslužné plochy pro zázemí turistického ruchu na severu města Abertamy za Blexem na
Větrově - OV
A/Z-O4 - obslužná plocha u bývalé továrny na výrobu rukavic v Abertamech - OV
A/Z-O8 - cvičné hřiště hasičů v Abertamech - OI
A/Z-O10 - plocha sportovního areálu u spodní stanice lanovky na Plešivec - OS
Plochy veřejných prostranství
A/Z-P1 - parčíky v obytné zóně mezi Abertamy a Hřebečnou v místech stavebních uzávěr sanovaných
důlních děl - PVz1
A/Z-P3 - cyklostezka z Perninku do Abertam podél jižní hranice zástavby obce - PVk
Plochy smíšené obytné
A/Z-S1 - smíšená plocha při severním okraji Abertam - SV
A/Z-S2 - smíšená plocha kolem Plešivecké ulice - SV
A/Z-S3 - dostavba proluky za garážemi u areálu Blexu - SV
A/Z-S4 - smíšená plocha na jihu Abertam podél silnice II.třídy II/219 - SV
A/Z-S5 - smíšená plocha pod vrcholem Plešivce - SM
Plochy dopravní infrastruktury
A/Z-D1 - cesta k čerpací stanici pitné vody z Vodárenské ulice - DS
A/Z-D2 - zokruhování cesty v lokalitě "U Hájenky" za Větrovem - DS
A/Z-D3 - parkoviště za Blexem na Větrově - DS
A/Z-D4 - parkoviště u fotbalových hřišť - DS
A/Z-D6 - cesta za hřbitovem ke stávající ČOV - DS
A/Z-D7 - čerpací stanice pohonných hmot na jihu Abertam podél silnice II.třídy II/219 - DS
A/Z-D8 - svážná lesní cesta v jižní části správního území - DS
A/Z-D9 - parkoviště jižně pod Ski areálem Plešivec - DS
A/Z-D13 - nová cesta k obecnímu lesu jihovýchodně od Abertam - DS
A/Z-D14 - parkoviště u hřbitova v Abertamech - DS
A/Z-D15 - přístupová cesta jako propojení rozvojových ploch v Plešiveckém areálu - DS
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Plochy technické infrastruktury
A/Z-T1 - rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV v Abertamech - TI
Plochy výroby a skladování
A/Z-V1 - rozšíření výrobní zóny u Blexu - VD
Plochy vodní a vodohospodářské
A/Z-W1 - vodní nádrž na Plešiveckých loukách - W

SEZNAM PŘESTAVBOVÝCH PLOCH
Plochy bydlení
A/P-B1 - přestavba zahrádkové kolonie na východním cípu ZÚ v Abertamech - BI
Plochy rekreace
A/P-R1 - přestavba a rekonstrukce letního koupaliště v Hřebečné - RP
Plochy občanského vybavení
A/P-O1 - přestavba a rozšíření areálu školy - OI
A/P-O4 - přestavba a rekonstrukce sportoviště podél levého břehu Bystřice jižně pod městem - OS
A/P-O5 - přestavba východní části bývalé továrny na výrobu rukavic - OV
A/P-O6 - přestavba areálu bývalé koželužny na jihu Abertam - OV
A/P-O7 - přestavba areálu rekreačních chatek na vrcholu Plešivce - OV
Plochy veřejných prostranství
A/P-P1 - revitalizace parku u infocentra v Abertamech - PVz1
A/P-P2 - rekonstrukce prostoru náměstí ve městě dle projektové dokumentace -PVk
Plochy smíšené obytné
A/P-S1 - přestavba kina v centru obce - SM
A/P-S2 - přestavba části rušného lesnického učiliště - SM
Plochy dopravní infrastruktury
A/P-D1 - obnova části historické cesty přes obecní lesy jižně pod městem - DS
A/P-D2 - obnova cesty s protierozním opatřením severně nad městem Abertamy - DS
Plochy technické infrastruktury
A/P-T1 - přestavba části výcvikového prostoru a dílen lesnického areálu na technické zázemí MÚ - TI
Plochy výroby a skladování
A/P-V1 - přestavba části výcvikového prostoru a dílen rušeného učiliště - VD
A/P-V2 - přestavba části továrny na rukavice na lehkou výrobu - VL
A/P-V3 - přestavba části výcvikového prostoru a dílen rušeného učiliště na výrobu lehkou - VL
Plochy vodní a vodohospodářské
A/P-W1 - obnova přírodního koupaliště ve východní části území na toku Bystřice - W
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* SÍDLO HŘEBEČNÁ
SEZNAM ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Plochy bydlení
H/Z-B1 - plocha bydlení severně nad ZÚ v Hřebečné - BI
H/Z-B2 - dostavba proluky podél silnice III/2196 v Hřebečné - BI
H/Z-B3 - plochy bydlení na severním okraji Hřebečné podél východního okraje silnice III/2196 - BI
H/Z-B4 - plocha bydlení v Hřebečné jižně pod penzionem Ilma - BI
H/Z-B5 - plocha na severu Hřebečné u penzionu Ilma - BI
H/Z-B6 - plocha bydlení v nejsevernější části Hřebečné podél silnice III.třídy - BI
Plochy občanského vybavení
H/Z-O1 - stanice ochránců přírody (eko-stanice) seveně nad Hřebečnou - OI
H/Z-O2 - rozšíření stávajícího penzionu Ilma v Hřebečné - OV
H/Z-O4 - plocha agroturistiky nad Hřebečnou při Krušnohorské magistrále - OA
Plochy dopravní infrastruktury
H/Z-D2 - otočka aut u vodojemu v Hřebečné - DS
H/Z-D3 - parkoviště u letního koupaliště v Hřebečné - DS
H/Z-D4 - parkoviště u vleků v Hřebečné - DS
H/Z-D5 - parkoviště v Hřebečné podél silnice III/2196 - DS
H/Z-D6 - parkoviště u bývalé školy u vleků na severu Hřebečné - DS
H/Z-D7 - propojení stávajících cest na severu katastru - DS
H/Z-D8 - přístupová cesta k historické stavební parcele nad vodojemem severně nad Hřebečnou - DS
H/Z-D9 - přístupová cesta k RD pod vodojemem severovýchodně od Hřebečné - DS
H/Z-D10 - cesta od obnovované cesty k Červené Bystřici na jihu katastru Hřebečná - DS
H/Z-D12 - Ski magistrála Boží Dar Abertamy - DS
Plochy vodní a vodohospodářské
H/Z-W1 - malé vodní nádrže jako rekreační zázemí u penzionu Ilma - W
SEZNAM PŘESTAVBOVÝCH PLOCH
Plochy občanského vybavení
H/P-O1 - přestavba části domu na muzeum hornické činnosti - OI
H/P-O2 - přestavba areálu bývalé kasárny nad Hřebečnou - OV
Plochy veřejných prostranství
H/P-P1 - pokračování rozv.pl. H/P-D8 v ZÚ Hřebečná - PVk
Plochy smíšené obytné
H/P-S1 - obnova zástavby v lokalitě U Lávky včetně obnovy rybníka - Sv
Plochy dopravní infrastruktury
H/P-D1 - obnova cesty pod lomem k historické stavební parcele - DS
H/P-D2 - obnova cesty pro cyklotrasa včetně odbočky nad vodojemem - DS
H/P-D3 - obnova cesty od "Bílého koně" směrem k navržené cestě H/Z-D14 - DS
H/P-D4 - obnova cest k navrženému lyžařskému vleku - DS

111

ÚP ABERTAMY – VYDANÝ ÚP

H/P-D5 - obnova cesty propojující obecní cesty nad osadou Hřebečná - DS
H/P-D6 - obnova cesty k západní hranici správního území a zároveň k vodojemu na západ od
Hřebečné - DS
H/P-D7 - propojení obecních cest u skokanských můstků východně od Hřebečné - DS
H/P-D8 - obnova cesty ke stávajícím domům severně nad Hřebečnou východně od navrhovaných
lyžařských svahů - DS
ÚP Abertamy navrhuje v krajině sportovní nepobytové sezónní aktivity, které nejsou spojené se
zastavitelnými plochami.
* SEZNAM PLOCH SMÍŠENÝCH NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Sportovně rekreační aktivity v krajině
* ABERTAMY
A/1 - běžecký areál na severní straně Abertam na Větrově - NSs
A/2 - sportovně rekreační plocha s vlekem a sjezdovým svahem naproti hřbitovu - NSs
A/3 - sportovně rekreační plocha s vlekem a sjezdovým svahem z Plešivce do Pstruží - Merklín - NSs
A/6 - sportovně rekreační plocha na Větrově - NSs

* HŘEBEČNÁ
H/1 - obnovené skokanské můstky - NSs
H/2 - sportovně rekreační areál lyžařského vleku se svahem v údolí Bystřice - NSs
H/3 - sportovně rekreační plochy se lyžařskými vleky a sjezdovými svahy severně nad Hřebečnou NSs
ÚP navrhuje územní rezervu, která není plnohodnotná rozvojová plocha, pouze naznačuje možný
směr dalšího rozvoje.
* SEZNAM ÚZEMNÍCH REZERV
* ABERTAMY
A-R1 - územní rezerva pro výstavbu rodinných domů na severním okraji města mezi stávající
zástavbou a plánovaným větrolamem - BI
ÚP Abertamy řeší:
* Zastavitelné a přestavbové plochy řešené v ÚPD:
Město Abertamy má zpracovaný a schválený ÚPN SÚ Abertamy a jeho změnu č. 1, který řeší celé
správní území města. Tento ÚPN SÚ pozbude platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto ÚP.Naprostou
většinu rozvojových ploch dle ÚPN SÚ přebírá do svého řešení i tento ÚP Abertamy. Tyto dříve
schválené odsouhlasené plochy v ÚPD jsou součástí celkové bilance odnětí ZPF. Ve výkresech č. 3.,
3.a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu jsou tyto plochy vyšrafovány a obtaženy fialově.
V tabulce č. 1 je předcházející zábor území v ÚPD podbarven šedivě.
ÚP přebírá z ÚPN SÚ Abertamy a jeho změny č. 1 odsouhlasený zábor ZPF v rozsahu 11,1 ha.
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Rozvojové přestavbové plochy:
Veškeré rozvojové přestavbové plochy jsou řešeny jako nové funkční využití stávajícího

urbanizovaného zastavěného území, které je často spojeno s rekonstrukcí, demolicí objektu či
s asanací celého areálu. Tyto rozvojové přestavbové plochy zhodnocují dnes nevyužívané výrobní
areály a jsou součástí celkové bilance odnětí ZPF. V tab. č. 1 jsou tyto přestavbové plochy
podbarveny šedivě. Ve výkresech v grafické části odůvodnění v. č. 3., 3.a jsou tyto přestavbové
plochy vyšrafovány a obtaženy modře.


Plochy územních rezerv:
ÚP navrhuje 1 plochu jako územní rezervu ozn. A-R1, která není plnohodnotnou rozvojovou plochou

a nepředstavuje zábor ZPF. Na výkresech č. 3.1 a 3.1a je plocha územní rezervy obtažena tyrkysově,
její rozloha je 1,55 ha. Územní rezerva není součástí celkové bilance odnětí ZPF.


Plochy smíšené nezastavěného území:
Tyto plochy představují navržené sportovně rekreační aktivity v krajině nepobytového charakteru,

které jsou sezónně využívané, bez trvalého záboru ZPF, bez trvalých staveb, bez výrazných terénních
úprav, které by znehodnotily půdu. Tyto aktivity navazují na již existující plochy a doplňují je. Jedná se
o lyžařské svahy s vleky, běžecké areály, skokanské můstky. V tabulkové části jsou tyto plochy řešeny
v tab. č. 5

a jsou šedivě podbarveny. Ve výkresech

č. 3.1 a 3.1.a jsou tyto plochy smíšené

nezastavěného území vyšrafovány a obtaženy růžově. ÚP celkem navrhuje v k. ú. Abertamy 4 plochy,
v k. ú. Hřebečná 3 plochy nepobytové sportovně rekreační bez trvalých staveb ozn. A/1, A/2, A/3,
A/6, H/1, H/2, H/3 o celkové rozloze 23,9 ha, z toho 11,6 ha ZPF. Některé tyto plochy byly řešeny
v ÚPN SÚ. Veškeré tyto plochy nejsou součástí celkové bilance odnětí ZPF.


Plochy opatření v krajině:
ÚP řeší na celém území města opatření v krajině nestavebního charakteru, která představují

protierozní opatření, opatření ke zvyšování retenčních schopností území. Některá z těchto opatření
navrhují vynětí ze ZPF. V tabulkové části je seznam opatření, která navrhují vynětí ze ZPF, v tab. č. 4.
Celkem ÚP navrhuje 9,8 ha opatření v krajině, z toho 5,5 ha navrhuje vynětí ze ZPF. ÚP navrhuje
protierozní opatření a opatření k zvyšování retenčních schopností krajiny. Vynětí ZPF pro opatření
v krajině není součástí celkové bilance vynětí ze ZPF. Některá opatření byla řešena v ÚPN SÚ.
ÚP navrhuje rozvoj území:
Etapa

návrh

Celková rozloha

Z toho ZPF

ZPF v ZÚ

(ha)

(ha)

(ha)

52,2

29,58

3,94

ZPF mimo

Z toho ZPF v

ZÚ

ÚPD

(ha)

(ha)

25,64

11,08

Veškerý zábor ZPF je realizován pouze na trvalém travním porostu.
Zastavitelné a přestavbové plochy obalují těsně ZÚ, dostavba proluk v ZÚ tvoří 3,94 ha ZPF = 12,7
% odjímaného ZPF. Podíl navrženého rozvoje na ostatních pozemcích

je vysoký: 22,66 ha

zastavitelných a přestavbových ploch na „ostatních plochách“.
Ve struktuře odjímaného ZPF dle tříd ochrany je navřen zábor velmi kvalitních zemědělských půd:
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* I. a II. třída ochrany: 14,09 ha = 47,6 % odjímané ZPF, z toho v I. třídě ochrany 7,2 ha ZPF (23,1
%), zábor I. třídy představuje 5,6 ha pro bydlení, 0,7 ha pro smíšené obytné území, 0,63 ha pro
dopravu, 0,24 ha pro občanské vybavení. Z těchto 7,2 ha ZPF v I. třídě ochrany řešil ÚPN SÚ 4,8 ha.
* III. třída: 12,5 ha = 40 % odjímané ZPF.
* V. třída: 2,97 ha = 9,8 % odjímané ZPF.
Největší funkční rozvojovou plochou na ZPF je bydlení 17,1 ha odjímané ZPF (z toho 5,6 ha ZPF v I.
třídě ochrany), smíšené obytné území 5,6 ha ZPF, občanské vybavení 3,0 ha ZPF, doprava 2,9 ha
ZPF, plochy výroby 0,56 ha ZPF, vodní plochy 0,15 ha ZPF, technická infrastruktura 0,2 ha ZPF,
veřejné prostranství 0,005 ha ZPF.
 Na území obce byly provedeny v 70. letech meliorace a to v místech: údolní niva Bystřice,
Plešivecké louky, údolní niva potoku na jihozápadní hranici území města, rozsáhlé území v okolí a
severně nad Hřebečnou.
V současné době je část pozemků TTP s provedenými melioracemi převedeno do ostatní plochy a
představují rašeliniště, především severně nad Hřebečnou.
Provedené meliorace budou dotčeny těmito rozvojovými plochami:
k.ú. Abertamy: zastavitelné plochy na Plešiveckých loukách: A/Z-S2, A/Z-S5, A/Z-W1, A/Z-D9
k.ú. Hřebečná: zastavitelné plochy - obnova polních cest, sportovně rekreační aktivity: lyžařské svahy
s vlekem severně nad Hřebennou: plocha H/3, skokanské můstky na levém břehu Bystřice - plochy
H/1, H/2
 Na území obce se nachází část zemědělského areálu, a to na hranici správního území s obcí
Pernink. Převážná část tohoto areálu zasahuje do území Perninku. ZPF na území města je využívaná
jako pastevní areál pro extenzivní chov dobytka.
ÚP tuto zemědělskou farmu (část) zapracovává beze změny. Žádná nová plocha zemědělské
výroby není v ÚP řešena. ÚP navrhuje 1 plochu pro agroturistiku - severně nad Hřebečnou. ÚP řeší
rozsáhlou obnovu polních a lesních cest, většina z nich byla řešena v ÚPD.


Území města Abertamy je položeno ve výšce 1020 m n.m. (Plešivec) - 820 m n.m. (údolí Bílé

Bystřice) území představuje zvlněnou náhorní plošinu na hlavním hřebeni Krušných hor. Na území
není orná půda. TTP je často

podmáčeno. Provedené meliorace se ukázaly v těchto horských

podmínkách téměř nefunkční. Vybrané pozemky TTP s provedenými melioracemi byly převedeny do
ostatních ploch - rašeliniště.
Souvislé plochy TTP, které jsou pouze extenzivně spásány pastevním způsobem ovcemi, jsou
nepravidelně posety zbytky rozptýlené zástavby, skupinami mimolesní zeleně a malými plochami lesa.
Krajina je poznamenaná dlouhodobou historickou důlní činností. Průzkumné a větrací šachty
negativně ovlivňují intenzitu využití zastavěného a zastavitelného území i celistvost krajiny.
Na území města jsou vymezeny NRBC, NRBK, RBK. ÚP doplňuje tento systém o místní prvky
ÚSES, které pouze přebírá z platné ÚPD a dále je zpřesňuje. Na území města se nachází EVL
Krušnohorské plato, celé území leží v CHOPAV Krušné Hory, část území leží v přírodní rezervaci
Ryžovna, v OP II. stupně IIA a IIB PLZ LM Jáchymov, v OP I. a II. stupně vodního zdroje.
 ÚP zachovává stávající polní a lesní cesty a z platné ÚPD přebírá obnovu polních cest zejména v
k.ú. Hřebečná, které slouží pro obsluhu stávající roztroušené zástavby v krajině.
Na území města nebyly zpracovány komplexní ani jednoduché pozemkové úpravy. Žádné takové
práce na území obce neprobíhají.
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 Na území města se vyskytuje výhradní ložisko nerostů B 30 18900 Hřebečná u Jáchymova a
CHLÚ č. 0180 0000 Rýžovna. Žádná z rozvojových aktivit na území města se nedotýká těchto území.
Zdůvodnění:
ÚP sleduje tuto základní urbanistickou koncepci:
-

postupné propojení zástavby Abertam a Hřebečné lineárně podél průjezdné silnice III. třídy

-

maximální důraz na rozvoj samotného města: zejména plochy pro bydlení, smíšené bydlení a
výrobu

-

nové středisko rekreace, sportu a služeb ve vazbě na Plešivec - Ski areál Plešivec podél
Plešivecké ulice

-

sportovně využívaná krajina zejména k zimním sportům - lyžařské sjezdové svahy s vleky,
lyžařské trasy, skokanské můstky, cyklotrasa

-

maximální zohlednění a zapracování již schválených a dosud nezastavěných ploch dle ÚPD obce

-

využít všechny dnes opuštěné areály k přestavbě
ÚP jednoznačně vychází z ÚPN SÚ Abertamy a přebírá do svého řešení schválené rozvojové

plochy, které dosud nejsou zastavěny:
-

zastavitelné plochy řešené v ÚPD: A/Z-B2, část A/Z-B3 část A/Z-B4, část A/Z-B5, A/Z-O4, A/Z-O8,
A/Z-P3, A/Z-D1, A/Z-D2, A/Z-D4, A/Z-D6, A/Z-D7, A/Z-D8, A/Z-D13, část A/Z-D9, část A/Z-T1,
část H/Z-B1, plocha H/Z-B2, H/Z-B5, H/Z-D2, H/Z-D5, H/Z-D6, H/Z-D7, H/Z-D9, H/Z-D10

-

přestavbové plochy v hranicích ZÚ, které řeší transformaci dnes nevyužitého areálu s minimálním
nebo žádným záborem ZPF v areálu: A/P-R1, A/P-O1, A/P-O4, A/P-O5, A/P-O6, A/P-O7, A/P-P1,
A/P-P2, A/P-S1, A/P-S2, A/P-D1, A/P-D2, A/P-T1, A/P-V1, A/P-V2, A/P-V3, A/P-W1, H/P-O1, H/PO2, H/P-P1, H/P-S1, H/P-D1, H/P-D2, H/P-D3, H/P-D4, H/P-D5, H/P-D6, H/P-D7, H/P-D8
Větší zábor ZPF v ZÚ představuje plocha A//P-B1 - přestavba zahrádek na bydlení, zábor 1,5 ha

TTP v hranicích ZÚ, III. třída ochrany. Myšlenkou přestavět lokalitu zahrádek téměř v centru města se
zabýval už ÚPN SÚ, který však na ploše řešil pouze územní rezervu pro bydlení. Plocha je ze všech
stran obklopena souvislou zástavbou.
Nad rámec těchto ploch ÚP řeší další zastavitelné plochy s novým záborem ZPF:
-

plocha A/Z-B1 - v ÚPD pouze rezerva pro bydlení, v souladu s urbanistickou koncepcí rozvoje,
plocha navazuje na ZÚ a plochu A/Z-O8 a logicky vyplňuje území až k hraně údolní nivy toku bez
zbytkových ploch ZPF

-

část A/Z-B3 - řešena v souladu s urbanistickou koncepcí, rozšíření plochy bydlení dle ÚPD podél
místní komunikace a podél ZÚ bez vytváření zbytkových ploch ZPF, nový zábor ZPF I. a II. třídy
ochrany, vzhledem k tomu, že v ÚPD je řešeno a dosud nevyužito v této ploše 3,9 ha ZPF, je
rozšíření této plochy A/Z-B3 podmínečně odůvodnitelné zejména ekonomickým zhodnocením
vložených investic do technické a dopravní infrastruktury tohoto území, řešením se nezvyšuje
fragmentaci krajiny

-

část A/Z-B4, A/Z-B6, H/Z-B1 - řešeno v souladu s urbanistickou koncepcí jako propojení zástavby
Abertam a Hřebečné, doplnění zástavby podél západního okraje silnice, rozšíření plochy bydlení
podél stávající místní komunikace na severním cípu Abertam, vazba těsně na ZÚ, není zvyšována
fragmentace krajiny ani nejsou vytvářeny zbytkové plochy ZPF

-

část plochy A/Z-B5 logické rozšíření plochy bydlení až k větrolamu (X1.A.2.1.), který je již
částečně zakládán
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-

A/Z-S2, A/Z-S5, A/Z-O10 - řešeno v souladu s urbanistickou koncepcí rozvoje území, plochy řeší
nové obslužné a sportovně rekreační centrum pod Plešivcem ve vazbě na plánované sportovní
využití Plešivce pro zimní sporty (lyžařské svahy zejména na území obce Merklín) plochy
umístěny na Plešivecké louky - TTP II. třídy ochrany, maximální soustředění do ucelených ploch
s minimálními dopady na krajinu, rozsah tohoto rekreačního centra byl aktualizován dle
vyhodnocení URÚ (posudek SEA)

-

A/Z-W1 - jedna vodní plocha na Plešiveckých loukách pro potřebu zasněžování lyžařských svahů
na Plešivci, umístěná zejména na ostatní plochu (zamokřené rašeliništní stanoviště, vodní plocha
bude mít i krajinotvornou funkci, rozsah a poloha aktualizována dle posudku SEA

-

A/Z-D9 - parkoviště na Plešiveckých loukách, rozsah plochy upraven dle vyhodnocení URÚ
(posudek SEA) ve vazbě na strukturu krajiny, zábor II. třídy ochrany bez vytváření zbytkových
ploch ZPF, plocha podmínečně přípustná vzhledem k zaměření území na rekreační a sportovní
využití krajiny

-

A/Z-D14 - parkoviště u hřbitova v ZÚ

-

H/Z-B1 - rozšíření zástavby nad rámec ÚPD až ke stávající cestě na hraně údolní nivy Bystřice,
není navyšována fragmentace krajiny, zábor ZPF nad rámec ÚPD pouze III. třída ochrany

-

H/Z-D3 - doplnění parkoviště v proluce mezi zástavbou Hřebečné ve vazbě na plochu H/Z-B1
řešenou v ÚPD, zbytková plocha ZPF III. třídy ochrany

-

H/Z-B3, H/Z-B6 - plochy bydlení v Hřebečné jednostranně podél průjezdné silnice III. třídy jako
doplnění dnešní roztroušené zástavby sídla, rozšíření zástavby až vodnímu toku bez zvětšování
fragmentace krajiny a vytváření zbytkových ploch ZPF, řešeno v souladu s celkovou urbanistickou
koncepcí, plocha H/Z-B3 řešena pouze jako jednostranná zástavba podél stávající polní cesty
s vodním tokem

-

H/Z-O2, H/Z-W1 - obslužné sportovně rekreační zázemí stávajícího penzionu na Hřebečné,
řešeno v souladu s urbanistickou koncepcí, využity i dnešní zbytkové plochy ZPF mezi
roztroušenou zástavbou, rozsah plochy upraven dle vyhodnocení URÚ (posudek SEA), plocha
nerozšiřuje fragmentaci krajiny ani nevytváří zbytkové plochy ZPF

-

H/Z-O1 - eko-stanice ochránců přírody v nové poloze dle vyhodnocení URÚ (posudek SEA),
plocha ve vazbě na ZÚ, řešena v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí rozvoje území

-

Ski areál Plešivec - rozvojové plochy A/Z-S2, A/Z-S5, A/Z-W1: Vzhledem k tomu, že v návrhu ÚP
Abertamy byl pro celý „Ski areál Plešivec“ navrhován rozsáhlý zábor vysoce chráněných půd
s nadprůměrnou produkční schopností, požadoval krajský úřad doložit k jednotlivým lokalitám
tohoto areálu řádně odůvodnění dle §§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF a prokázat, že navržené
řešení je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější. Přitom
požadoval vyhodnotit důsledky navrhovaného odnětí půdy na ZPF ve srovnání s jiným možným
řešením (tzv. „variantní vyhodnocení“). Na základě tohoto požadavku byly zpracovány 3 varianty
možného řešení celého „Ski areálu Plešivec“ a umístění jednotlivých zastavitelných ploch. Kromě
hlediska ochrany ZPF byly při navrhování jednotlivých variant zohledněny také ostatní zákonem
chráněné zájmy, a to zejména hledisko ochrany přírody a krajiny. Umístění celého Ski areálu
Plešivec bylo determinováno přírodními podmínkami (terén pro sjezdovky). Vzhledem k tomu, že
v celém uvažovaném přilehlém území nebylo možné nalézt variantu, kdy by záborem nebyly
postiženy vysoce chráněné půdy zařazené do II. třídy ochrany, byl z hlediska ochrany ZPF kladen
důraz zejména na to, aby byla odnímána jen nejnutnější plocha ZPF, aby byla co nejméně
narušena organizace ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a aby bylo co nejméně
ztíženo obhospodařování ZPF. Z předložených variant byla po společném jednání vybrána a do
upraveného návrhu ÚP byla zapracována varianta, která byla kompromisním řešením mezi
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požadavky obce, zájmy ochrany ZPF, zájmy ochrany přírody a krajiny a ostatními zákonem
chráněnými zájmy. Na základě požadavku odborného orgánu ochrany přírody byla tato vybraná
varianta ještě následně upravena.

Závěr:
Navržený rozvoj území města Abertamy dle upraveného návrhu ÚP Abertamy v rozsahu záboru
29,58 ha ZPF (z toho v ÚPD řešeno 11,1 ha) je přiměřený a odpovídá poloze i významu města
v systému osídlení západní části Krušných hor. Jsou navrženy zejména plochy pro bydlení, smíšené
bydlení a občanské vybavení s důrazem na využití území mezi městem a sídlem Hřebečná. Na
Plešiveckých loukách je navrženo nové zimní centrum a to ve vazbě na lyžařské svahy z vrcholu
Plešivce.
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9.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
Na území města Abertamy se nevyskytují stavby pro rodinnou rekreaci postavené jako dočasné
stavby na lesní půdě. ÚP žádné takové aktivity nenavrhuje.
Navržené rozvojové plochy v Abertamech a v Hřebečné na území města Abertamy respektují PUPFL
jako nezastavěné území.
ÚP Abertamy navrhuje k trvalému záboru PUPFL o tomto rozsahu:
9.2.1 Zastavitelné plochy dopravy
Plochy řešené v ÚPN SÚ a změně č. 1:
- A/Z-D13: k. ú. Abertamy, ppč. 879/1, zábor 6m 2 PUPFL
- H/P-D7: k. ú. Abertamy, ppč. 1000, zábor 235m 2 PUPFL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem ÚP přebírá již schválený zábor lesní půdy pro silniční dopravu v rozsahu 241 m2
ÚP nově nenavrhuje žádný nový zábor PUPFL - pro zastavitelné plochy dopravy.
9.2.2 Plochy nezastavěné se sportovními aktivitami v krajině
ÚP navrhuje v kulturní krajině plochy nezastavěné smíšené se sportovním využitím viz tab. č. 5
v kap. 9.1. část těchto ploch je řešena na úkor PUPFL. Veškeré tyto nezastavěné plochy byly řešeny
v ÚPN SÚ a jeho změně č. 1:
- plocha A/2: k. ú. Abertamy, ppč. 742/1, 742/2, 743/1, zábor 1.931 m2 PUPFL
- plocha A/3: k. ú. Abertamy, ppč. 743/1, 744/1, 743/5, 744/2, zábor 37.569m2 PUPFL
- plocha H/1: k. ú. Hřebečná, ppč. 1000, 1432/1, zábor 4.456m 2 PUPFL
- plocha H/2: k. ú. Hřebečná, ppč 1000, zábor 4.141m 2 PUPFL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚP přebírá z řešení ÚPN SÚ Abertamy a jeho změny č. 1 zábor PUPFL v rozsahu 48.097m2 =
4,80ha pro sportovní nepobytové aktivity v krajině. Tuto problematiku možno řešit dočasným odnětím
nebo dočasným bezlesím.
ÚP nově nenavrhuje na území města Abertamy žádné aktivity v krajině s novým záborem PUPFL.
9.2.3 Opatření v krajině
ÚP navrhuje v krajině na území města Abertamy veřejně prospěšné opatření ke zvýšení retenčních
schopností území - revitalizace vodoteče (viz. tab. č. 4 v kap. 9.1.) na PUPFL:
- opatření ozn. X.1.A.3.2. - revitalizace vodoteče na jihovýchodní části správního území: k.ú.
Abertamy, ppč. 879/1, zábor 1.759m 2 PUPFL.
Rekapitulace
Celkem ÚP navrhuje k záboru:
- zastavitelné plochy dopravy v ÚPN SÚ: 241m2 PUPFL
- nezastavěná krajina se sportovními aktivitami v ÚPN SÚ: 48.097m2 PUPFL
- nezastavěná krajina - veřejně prospěšná opatření ke zvýšení retence - navrženo v ÚP 1759m2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem dřívější zábor PUPFL: 4,83 ha, nový zábor PUPFL: 0,18 ha
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------Celkem: 5,0097 ha PUPFL
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Navrženým záborem 5,01 ha PUPFL nebude negativně dotčeno životní prostředí ani ekologická
stabilita v území.

10 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plán dle § 53, odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon). V průběhu projednávání Územního plánu Abertamy (dále jen ÚP Abertamy) byla dle
ustanovení § 52, odst. 3 stavebního zákona uplatněna jedna námitka. Námitka byla uplatněna
v řádném termínu pro uplatnění námitek a připomínek vypsaném pořizovatelem v rámci řízení o
Územním plánu Abertamy.
Námitka:
Ing. Dagmar Labská, Konečná 895/5, 360 05 K.Vary, doručeno dne 10.12.2010, č.j.
ŽP/47617/2010:
Požaduje vymezení plochy o výměře 1027 m2 na pozemku p.p.č. 977 v k.ú. Hřebečná ve vlastnictví
žadatele. Celé znění námitky je nedílnou součástí Územního plánu Abertamy (Příloha č.1)
Námitka byla na veřejném projednání doplněna panem Lubošem Stránským na základě plné moci
udělené majitelkou Ing. Dagmar Labskou dne 08.09.2008. Celé znění Doplnění námitky je nedílnou
součástí Územního plánu Abertamy (Příloha č.2)
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje. Pozemek p.p.č. 977, k.ú. Hřebečná ani jeho část nebude zařazen v Územním
plánu Abertamy do zastavitelných ploch.
Odůvodnění:
Původní majitel pozemku p.p.č. 977 k.ú. Hřebečná podal dne 12.11.2007 pořizovateli MěÚ
Ostrov, odboru rozvoje a územního plánování žádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru
Abertamy ve smyslu zařazení tohoto pozemku do zastavitelných ploch pro bydlení. Pořizovatel
vyhodnotil tuto žádost jako bezpředmětnou s tím, že již bylo zahájeno pořizování nového Územního
plánu Abertamy. Pořizovatel navrhl původnímu vlastníkovi, že je tuto žádost možné vyhodnotit jako
připomínku k Návrhu Zadání Územního plánu Abertamy za předpokladu, že s tímto bude žadatel
souhlasit. Dne 26.11.2007 byl pořizovateli doručen souhlas žadatele s užitím původní žádosti jako
připomínky k Návrhu Zadání Územního plánu Abertamy.
V rámci zpracování „Zprávy o projednání Návrhu Zadání Územního plánu Abertamy“
vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem plochu pro bydlení na pozemku p.p.č.
977 k.ú. Hřebečná jako nevhodnou. Požadovaná plocha o rozloze cca 9.200 m2 se nachází v území
dotčeném biokoridorem č. 536 – regionální biokoridor funkční. Zadání ÚP Abertamy bylo
zastupitelstvem obce schváleno dne 12.12.2007 usnesením č. 124/07/R17. Na základě schváleného
Zadání ÚP Abertamy byl v souladu s ustanovením § 50, odst.1 zák.č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) zpracován Návrh
ÚP Abertamy, kdy již na požadovaném pozemku p.p.č. 977 k.ú. Hřebečná nebyla vymezována žádná
zastavitelná plocha. O Návrhu ÚP Abertamy se dne 07.04.2009 konalo společné jednání. Z
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projednávání Návrhu ÚP Abertamy vyplynul ústní požadavek určeného zastupitele obce Abertamy na
prověření možnosti vymezení plochy pro bydlení o rozloze pouze cca 950 m2.
Na základě tohoto ústního požadavku nechal pořizovatel zakreslit požadovanou zastavitelnou
plochu pro bydlení individuální o rozloze cca 950 m2 umístěnou na pozemku p.p.č. 977 k.ú.
Hřebečná. Tato plocha byla zvlášť prověřena dotčenými orgány. Pořizovatel vyvolal ústní jednání
s dotčeným orgánem KÚKK – odborem životního prostředí a zemědělství, který se vyjadřuje
z hlediska ochrany ZPF. Na jednání bylo orgánem ochrany ZPF konstatováno, že vymezením výše
uvedené plochy by došlo k záborům bonitně nejcennějších půd v I. tř. ochrany, které je možné vyjmout
pouze výjimečně a to převážně pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně
pro liniové stavby zásadního významu. Dále by došlo k narušení

organizace ZPF a ztížení

zemědělského obhospodařování.
Pořizovatel přijal závěry ústního jednání s tím, že vymezením požadované plochy by došlo
k záborům

bonitně

nejcennějších půd v I. tř.

ochrany ZPF

a ke

ztížení

zemědělského

obhospodařování. S přihlédnutím k výše uvedenému, k ustanovením §18 a 19 (cíle a úkoly územního
plánování) stavebního zákona a k faktu, že plocha nikterak nenavazuje na zastavěné ani zastavitelné
území, dal pořizovatel pokyn projektantovi k úpravě Návrhu ÚP Abertamy. Úprava spočívá ve
vypuštění navrhované rozvojové plochy s funkčním využitím BI-bydlení individuální na pozemku p.p.č.
977 k.ú. Hřebečná. Pozemek p.p.č. 977 k.ú. Hřebečná tak bude v Územním plánu součástí
nezastavěného území s funkčním využitím NP – plochy nezastavěného území přírodní. O tomto byl
žadatel informován písemně dopisem ze dne 07.09.2010 č.j. ORÚP/33726/10.
Přesto žadatel podal novou námitku k Návrhu Územního plánu Abertamy. Námitka vč. jejího
doplnění byla podána v řádných termínech. Vlastník pozemku požaduje vymezení plochy pro bydlení
venkovského charakteru o rozloze 1027 m2 na pozemku p.p.č. 977 k.ú. Hřebečná.
Pořizovatel na základě podané námitky obeslal znovu příslušné dotčené orgány k uplatnění
stanoviska k podané námitce - dopisem ze dne 13.01.2011, č.j. ORÚP/01458/11. Dotčené orgány
uplatnily k podané námitce stanoviska:
1) Krajský úřad Karlovarského Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88,
360 21 K.Vary č.j. ORÚP/6003/11 (doručeno dne 17.02.2011)
Celé znění stanoviska je nedílnou součástí Územního plánu Abertamy (Příloha č.3)
2) Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov č.j.
ORÚP/13331/11 (doručeno dne 11.04.2011)
Celé znění stanoviska je nedílnou součástí Územního plánu Abertamy (Příloha č.4)
Původní stanovisko ze dne 05.05.2009 viz. (Příloha č.5)
V době, kdy se dotčené orgány vyjadřovaly k podané námitce došlo ke změně vyhlášky MŽP
č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany. Touto změnou vyhlášky ochrany byl dotčen i pozemek p.p.č.
977 k.ú. Hřebečná. Proto pořizovatel zažádal orgán ochrany zemědělského půdního fondu k úpravě
stanoviska doručeného pod. č.j. ORÚP/6003/11 dne 11.04.2011 právě s ohledem na změnu vyhlášky
MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany. Nové, upravené stanovisko bylo vydáno příslušným
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dotčeným orgánem: Krajský úřad Karlovarského Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Závodní 353/88, 360 21 K.Vary č.j. ORÚP/23203/11 (doručeno dne 21.06.2011)
Celé znění stanoviska je nedílnou součástí Územního plánu Abertamy (Příloha č.6)
Dne 28.06.2011 Zastupitelstvo města Abertamy svým usnesením č. 57/11/R10 vyjádřilo svůj
nesouhlas s rozšiřováním zastavitelných ploch na pozemku p.p.č. 977 k.ú. Hřebečná ani jeho částech
s odůvodněním, že rozsah zastavitelných ploch navržených v právě pořizovaném Územním plánu
Abertamy je především ve vztahu k hustotě stávající zástavby dostačující a plně pokrývá potřeby nové
výstavby ve správním území Města Abertamy. Požadavkem Města Abertamy bylo zajistit propojení
sídel Abertamy a Hřebečná. Toto je zajištěno vymezením především zastavitelných ploch H/Z-B1,
A/Z-B4 a A/Z-B6. Další rozšiřování zastavitelných ploch v tomto území je nežádoucí.
Projektant a pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem jsou v souladu s ustanovením
§ 18 a 19 stavebního zákona nuceni ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet mimo jiné životní prostředí,
krajinu, nezastavěné území a zároveň hospodárně využívat území zastavěné. Plocha je vymezována
v údolní nivě potoka, která je významným krajinným prvkem, v regionálním biokoridoru č. 536, na
bonitně nejcennějších půdách a bez návaznosti na zastavěné území či zastavitelné plochy. Z výše
uvedeného vyplývá, že v rámci projednávání možnosti umístění plochy pro bydlení venkovského
charakteru o rozloze 1027 m2 a vyšší na pozemku p.p.č. 977 k.ú. Hřebečná nebyl prokázán veřejný
zájem, který by převyšoval veřejné zájmy chráněné příslušnými dotčenými orgány především na
úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a veřejné zájmy chráněnými
ze zákona pořizovatelem.
Dle ustanovení § 43, odst. 2 stavebního zákona, územní plán v souvislostech a
podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se
zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Zásady územního rozvoje
Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK) zařazují k.ú. Abertamy, Hřebečná a Pernink do oblasti
nadmístního významu – specifickou oblast zemědělství SZ8. V této oblasti je ZÚR KK definován
výskyt cenných až velmi cenných ekosystémů nadmístního význam. S přihlédnutím k výše
uvedenému a ke stanoviskům dotčených orgánů chránících ze zákona veřejný zájem na úseku
ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny je patrné, že vymezení
zastavitelné plochy o výměře 1027 m2 na pozemku p.p.č. 977 k.ú. Hřebečná není žádoucí.

11 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
V průběhu projednávání Územního plánu Abertamy (dále jen ÚP Abertamy) byla dle ust. § 52, odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) uplatněna jedna připomínka. Připomínka byla uplatněna při veřejném projednání –
tedy v řádném termínu pro uplatnění námitek a připomínek vypsaném pořizovatelem v rámci řízení o
Územním plánu Abertamy konaném v souladu s ust. § 52 stavebního zákona.
Připomínka: JUDr. Jaroslav Němec, podaná při konání veřejného projednání:
-

1) Požaduje rozšíření zástavby v okolí penziony Ilma.

-

2) Požaduje posunutí sjezdových tratí k meliorační strouze na p.p.č. 1364/11.
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Celé znění připomínky je nedílnou součástí Územního plánu Abertamy (Příloha č.7)
Vyhodnocení:
Připomínkám se nevyhovuje:
1) Zastavitelné plochy v okolí penzionu Ilma nebudou vymezovány
2) Plochy pro sjezdové tratě převzaté z původního Územního plánu sídelního útvaru Abertamy
nebudou rozšiřovány.

Odůvodnění:
ad1)

Projektant na základě smlouvy o dílo, uzavřenou s Obcí Abertamy, vypracoval Návrh

Zadání ÚP Abertamy. Již v tomto dokumentu byl obsažen požadavek na prověření možnosti umístění
zastavitelných ploch v okolí penzionu Ilma, resp. na pozemcích p.p.č. 1340/11, 1329/1, 1329/4,
1329/6, 1329/11, 1329/9, 1894 a 1900/8, k.ú. Hřebečná. Jedná se o pozemky dotčené připomínkou.
V tomto smyslu bylo Zadání ÚP Abertamy schváleno zastupitelstvem obce dne 12.12.2007
usnesením č. 124/07/R17.
Na základě schváleného Zadání ÚP Abertamy, v souladu s ustanoveními § 50 stavebního
zákona, zpracoval projektant Návrh ÚP Abertamy, ve kterém byly řešeny zastavitelné plochy v okolí
penzionu Ilma. Jednalo se o zastavitelné plochy H/Z-O2, H/Z-R1, H/Z-W1 a H/Z-B4 určené především
jako rozšíření zázemí penzionu, plochu rekreace a plochu bydlení. Tyto plochy pořizovatel dle zákona
řádně projednal s dotčenými orgány a vyzval je (společné jednání se konalo dne 07.04.2009)
k uplatnění stanovisek k Návrhu ÚP Abertamy. Dotčené orgány (především orgán ochrany přírody a
krajiny a orgán ochrany zemědělského půdního fondu) podaly svá stanoviska, která výslovně řeší i
požadované plochy v okolí penzionu Ilma. Ve svých stanoviscích doporučují výrazně redukovat nebo
úplně vypustit výše uvedené plochy. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu své požadavky
zdůvodňují tím, že by došlo k záboru zemědělského půdního fondu v I. nebo II. třídě ochrany
zemědělského půdního fondu. Do těchto tříd jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, což jsou půdy vysoce chráněné, jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné a to především liniovými stavbami technické nebo
dopravní infrastruktury nadmístního významu. Orgán ochrany přírody a krajiny doporučuje vyjmutí
nebo redukci požadovaných ploch na základě faktu, že se tyto plochy nacházejí v těsné blízkosti
Evropsky významné lokality Krušnohorské Plató. Zároveň se nacházejí v dohledové vzdálenosti
areálu tokaniště tetřívka obecného, který je zájmovým druhem chráněných soustav lokalit Natura
2000.
Součástí zpracovaného Návrhu ÚP Abertamy bylo i „Vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu města Abertamy na životní prostředí“ jehož zpracovatelem byla autorizovaná osoba RNDr. Jan
Křivanec, Ekoslužby, Karlovy Vary. Tento odborný posudek hodnotí vliv jednotlivých rozvojových
ploch na životní prostředí tzv. ratingovou metodou. Tzn. že jsou jednotlivým záměrů přiřazována
hodnocení ( 0 až mínus 5) dle vlivu na jednotlivé přírodní složky. Požadované plochy v okolí penzionu
Ilma jsou hodnoceny stupněm - 3 a -4 (středně a výrazně nepříznivý vliv) na biotopy, rostlinné a
živočišné druhy, ekologickou stabilitu a půdu a území.
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Na základě doručených stanovisek, dle dílčích hodnocení RNDr. Jana Křivance a v souladu
s ustanoveními § 18 a 19 stavebního zákona zpracoval v 11/2009 pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem města Abertamy (p. starosta Zdeněk Lakatoš) „Pokyny pořizovatele pro úpravu návrhu
před veřejným projednáním“. V těchto pokynech ukládá pořizovatel projektantovi vypustit mimo jiných
ploch také všechny plochy v okolí penzionu Ilma. Na místo nich ukládá pořizovatel projektantovi
vymezit plochu, výrazně redukovanou. Jedná se o plochu H/Z – O2. Tato nově navrhovaná plocha je
vymezena takovým způsobem, aby zachytila stavby provedené v rozporu s platným Územním plánem
sídelního útvaru Abertamy v okolí penzionu a umožnila další rozvoj zázemí penzionu avšak pouze
nebytně nutném rozsahu.
Pořizovatel se při zpracování těchto pokynů pro úpravu návrhu ÚP před řízením řídil zejména
ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona, který stanovuje cíle územního plánování. Tím je zejména ve
veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.
O takto upraveném a posouzeném Návrhu Územního plánu Abertamy se dne 06.01.2011
konalo veřejné projednání. Při veřejném projednání podal JUDr. Němec připomínku k Návrhu ÚP
Abertamy dle § 52, odst. 3 stavebního zákona. Pořizovatel na základě podané připomínky obeslal
znovu příslušné dotčené orgány k uplatnění stanoviska k podané připomínce - dopisem ze dne
13.01.2011, č.j. ORÚP/01458/11. Dotčené orgány uplatnily k podané připomínce svá stanoviska:
a)

Krajský úřad Karlovarského Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360

21 K.Vary č.j. ORÚP/6003/11 (doručeno dne 17.02.2011)
Celé znění stanoviska je nedílnou součástí Územního plánu Abertamy (Příloha č.3)
b)

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov č.j.

ORÚP/13331/11 (doručeno dne 11.04.2011)
Celé znění stanoviska je nedílnou součástí Územního plánu Abertamy (Příloha č.4)
Původní stanovisko ze dne 05.05.2009 viz. (Příloha č.5)
Pořizovatel po posouzení došlých stanovisek, vyhodnotil připomínku JUDr. Jaroslava Němce
s tím, že nenastaly žádné nové skutečnosti, které by mohly ovlivnit předchozí postup projektanta,
pořizovatele a určeného zastupitele. Vymezení zastavitelných ploch v okolí penzionu Ilma nad rámec
veřejně projednaného Návrhu ÚP Abertamy by bylo v rozporu s výše uvedenými veřejnými zájmy
chráněnými dotčenými orgány a pořizovatelem.

ad2)

K možnosti posunutí navržených sjezdových tratí k meliorační strouze umístěné na p.p.č.

1364/11 k.ú. Hřebečná:
Plochy pro sjezdové tratě byly vymezeny již v původní územně plánovací dokumentaci –
Územní plán sídelního útvaru Abertamy. Z tohoto dokumentu nový Územní plán Abertamy vychází a
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plochy pro sjezdové tratě (vč. jejich umístění) přebírá. Požadavek na posunutí sjezdových tratí by měl
být uplatněn písemně v rámci projednávání Návrhu Zadání Územního plánu Abertamy (dále jen ÚP
Abertamy). Návrh Zadání ÚP Abertamy byl dle ustanovení §47 stavebního zákona řádně projednán a
požadavek na změnu umístění sjezdových tratí nebyl pořizovateli doručen v průběhu celého
pořizování ÚP Abertamy. Zastupitelstvo obce Abertamy schválilo zadání ÚP Abertamy dne
12.12.2007 s tím, že plochy sjezdovek na Hřebečné budou převzaty ze stávajícího Územního plánu
sídelního útvaru Abertamy. Dle ustanovení §50 stavebního zákona zpracovává projektant návrh
územního plánu na základě schváleného zadání. Součástí schváleného Zadání ÚP Abertamy nebyl
požadavek na posunutí sjezdových tratí a proto projektant tuto možnost neprověřoval.
Následně po uplatnění připomínky však pořizovatel prověřil možnost posunutí sjezdovek
označených jako plochy H/3 na Hřebečné a došel následujícímu: Sjezdové tratě jsou umístěny
v evropsky chráněném území Natura 2000 a v evropsky významné lokalitě Krušnohorské plató.
Posunutím sjezdovek by došlo k narušení jejich celistvosti a organizace navrženého technického
vybavení. Do plochy sjezdové tratě (do vedení vleku) by zasahovala stavba umístěná na pozemku
st.p.č. 334 a zahrada patřící k této stavbě na p.p.č. 1364/10 a 1582/24 vše v k.ú. Hřebečná. Části
sjezdových tratí by pak oproti stávajícímu stavu nemohly být využívány. Změna umístění sjezdovek by
si vyžádala další náklady na odborné posouzení možnosti jejich vlivu na výše uvedené chráněné
lokality a došlo by ke zdržení postupu pořizování ÚP Abertamy, což bylo ústně sděleno i na veřejném
projednání Návrhu ÚP Abertamy dne 06.01.2011.
Stávající umístění ploch pro sjezdové tratě bylo prověřeno již v platné územně plánovací
dokumentaci, změna umístění by si vyžádala další náklady z veřejného rozpočtu spojené s odbornými
posudky, došlo by k nepřiměřenému omezení práv dalších osob a jako takový se požadavek na
změnu jejich umístění zamítá.

B Grafická část - odůvodnění
v. č. 1 Koordinační výkres

M 1:5 000

v. č. 1a Koordinační výkres - detail obce Abertamy

M 1:2 880

v. č. 2 Širší vztahy

M 1:50 000

v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

M 1:5 000

v. č. 3a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail obce Abertamy

M 1:2 880

SCHÉMA:
v. č. A.1 Krajina – ÚSES

M 1:5 000

v. č. A.2 Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana

M 1:5 000

v. č. B Dopravní řešení

M 1:5 000

v. č. C.1 Vodní hospodářství - zásobování vodou

M 1:5 000

v. č. C.2 Vodní hospodářství - odkanalizování

M 1:5 000

v. č. D.1 Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje

M 1:5 000

v. č. D.2 Zásobování energiemi – plyn, teplo

M 1:5 000
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Poučení:
Proti Územního plánu Abertamy vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád).

..............................................
místostarostka Jana Rojovská

...................................................
starosta Zdeněk Lakatoš
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Seznam zkratek:
BC - biocentrum
BK - biokoridor
BP - bezpečnostní pásmo
BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSOV - čerpací stanice odpadních vod
DO - dotčený orgán
DP - dobývací prostor
FUN - funkční
HPJ - hlavní půdní jednotka
CHLÚ - chráněné ložiskové území
k.ú. - katastrální území
KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
LOK - lokální
NREG - nadregionální
OP - ochranné pásmo
P+R - průzkumy a rozbory
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
PÚR ČR 2008 - Politika územního rozvoje České republiky 2008
RD - rodinný dům
RS - regulační stanice
SP - stavební povolení
STL plynovod - středotlaký plynovod
TS - trafostanice
ÚAPO - územně analytické podklady obce
ÚP - územní plán
ÚPN SÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku
ÚP VÚC KK - územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje
US - urbanistická studie
ÚSES - územní systém ekologické stability
ÚR - územní rozhodnutí
VKP - významný krajinný prvek
VPO - veřejně prospěšná opatření
VPS - veřejně prospěšná stavba
VTL plynovod - vysokotlaký plynovod
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚ - zastavěné území
ZÚR - zásady územního rozvoje
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Definice používaných pojmů v ÚP Abertamy:
Maloobchod:
Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, který slouží k obchodu s max.celkovou plochou
500m2 v jednom podlaží včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími
plochami do 15 míst.
Provozy nerušících služeb, výrob a chovů:
Nerušící provozy se rozumí takové činnosti, které neobtěžují hlukem či zápachem a dalšími
negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou
lokalitu.
Rušící zařízení:
Rušící zařízení se rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně
ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě,
nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.)
Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality:
Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují
- v územích pro bydlení potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny
- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě ve které jsou umístěny
Drobná výroba:
Rozumí se objekty výrobního zařízení malého rozsahu co do zastavění pozemku, počtu
zaměstnanců a objemu přepravy.
Objekt drobného výrobního zařízení jehož plocha celkem ve všech podlažích nepřesahuje 300m2.
Služby:
Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje
300m2, s výjimkou rušících zařízení
Doplňkové vybavení:
Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní
funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, vyhlídky, pomníky, apod.

Altán:
Je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy.
Areál:
Je část pozemku, pozemek, nebo soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch
areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze
inženýrskými sítěmi. Není nutno vlastnictví všech pozemků v areálu. U samostatně stojících objektů
v území bez podrobnějšího rozdělení katastrálních hranic pozemků mezi objekty (např. sídliště), je
areálem celé území náležející ke společnému pozemku.
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Drobný mobiliář v parteru:
Drobným mobiliářem v parteru veřejných prostranství se myslí lavičky, odpadkové koše, informační
tabule, kašna, hodiny, umělecké dílo do v. 4m, vodotrysk, fontány.
Drobným mobiliářem v kulturní krajině se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pomníky,
dřevěné rozhledny do v. 20m, rozcestníky, studánky
Regulativy prostorového využití:
1. koeficient míry využití území (KZP = koeficient zastavitelnosti plochy) -udává maximální procentní
podíl zastavěné plochy všech nadzemních částí objektů k celkové ploše pozemku nebo pozemků
areálu.
2. - maximální podlažnost - udává minimální a maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně
podkroví, přičemž posuzovaná konstrukční výška podlaží je stanovena max. 4m. Stavby s vyšší
konstrukční výškou nesmí svým součtem konstrukčních výšek překročit násobek maximální
posuzované konstrukční výšky a počtu nadzemních podlaží.
3.- minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch
zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu.
Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako
součást objektu (např. střešní zahrada atd.).
Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku
určeného pro výstavbu se rozlišuje:
a) zastavěná část pozemku
b) ozeleněná část pozemku
c) ostatní nezastavěná část pozemku (např.zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha,
manipulační plocha atd.)
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