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A. ÚVODNÍ INFORMACE
Zpráva o uplatňování územního plánu s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 (dále jen
„Zpráva“) byla zpracována na základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zpráva byla
zpracována za období od února 2014 do února 2018.
Zpracovatelem Zprávy a pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu Abertamy (dále i Změna) je
Městský úřad Abertamy, který splňuje kvalifikační požadavky dané v § 6 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základě smlouvy s fyzickou osobou, splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně
plánovací činnosti (Bc. Jaromír Trtík).
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B. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
I.

VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ABERTAMY,
VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH
BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN, A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH
NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ

Stávající Územní plán Abertamy byl zpracován autorizovanou projektantkou Ing. arch. Alexandrou
Kaskovou, s nabytím účinnosti dne 13. 10. 2011, ve znění Změny č. 1 (projektant Ing. arch. A. Kasková,
nabytí účinnosti dne 18. 2. 2014).
Základní urbanistická koncepce města se od doby vydání územního plánu nezměnila.
Od doby nabytí účinnosti Územního plánu Abertamy nebyly dosud Státním pozemkovým úřadem
(dříve Pozemkovým fondem) bezúplatně předány pozemky nemalého rozsahu ve prospěch města, o
které bylo požádáno. To ovlivnilo zásadním způsobem jejich použitelnost pro realizaci – na rozvojových
plochách, které následně uvádíme, nebylo možné z těchto důvodů dosud povolit jakoukoli realizaci
investičních záměrů. Jedná se o tyto rozvojové plochy: A/Z-B1, A/Z-B3, A/Z-B4, A/Z-O8 a H/Z-B1
(západní část od ul. Rooseveltova).
Díky silnému rozvojovému potenciálu nadmístní rozvojové plochy Sportovní areál Plešivec se
dařilo značnou část návrhových ploch realizovat (nebo započít s realizací) a začlenit je do organismu
města. K nepředpokládaným negativním dopadům spojeným s uplatňováním územního plánu ve
velkém měřítku nedošlo. Přesto některé podněty vedou pořizovatele k potřebě upravit a doplnit
funkční vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.
Realizovaly se tyto plochy pro bydlení (vč. smíšených ploch):
A/P – S1 (plocha přestavby kina, 100 %, v realizaci)
A/P – S2 (plocha přestavby rušeného lesnického učiliště, 100 %)
I. - A/Z – S1 (SX, 100 %)
A/Z – S2 (SX, 100 % technické a dopravní infrastruktury)
A/Z – S3 (SV, 75 %)
A/Z – B5 (BI, 100 %, zrealizována veřejná infrastruktura, zpracovaná zastavovací studie, v realizaci)
A/P – B1 (BI, 80 %)
A/Z – B4 (BI, 30 % dopravní a technické infrastruktury)
A/Z – B6 (BI, 100 %, v realizaci)
H/Z – B2 (BI, 100 %)
H/Z – B1 (východně od ul. Pohraničníků (BI, 10 %)
H/Z – B2 (BI, 100 %)
H/Z – B3 (BI, 80 %)
H/Z – B5 (BI, 100 %)
Realizovaly se tyto plochy pro výrobu:
A/P – V3 (plocha přestavby pro lehkou výrobu, 100 %)
Realizovaly se tyto plochy občanské vybavenosti a veřejných prostranství:
A/P – P1 (plocha přestavby veřejná zeleň)
A/Z – O1 (OS, 100 % potřebné plochy; zbytek bude převeden do přírodních ploch)
A/Z – S4 (probíhá projektování stanice pohonných hmot)
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A/P – O6 (přestavba pro občanskou vybavenost, v realizaci)
A/P – O7 (přestavba pro občanskou vybavenost, 100 %)
H/P – O1 (přestavba pro občanskou vybavenost, 0 %, záměr provozování informačního centra
přesunut z této plochy na jinou)
H/Z – O2 (OS, 100 %)
Realizovaly se tyto plochy technické a dopravní infrastruktury:
I. - A/Z – D1 (parkoviště, 100 %)
I. - A/Z – D2 (parkoviště, 30 %)
A/Z – D7 (probíhá projektování stanice pohonných hmot)
I. – A/2 (pěší dopravní spojení mezi parkovištěm D1, D2 a
Realizovaly se sportovně rekreační aktivity v krajině:
A/2 (sjezdovka, 100 %)
Změnou č.2 budou zrušeny ty rozvojové plochy nebo jejich části, a budou převedeny do stavu téže
funkce, na kterých aktuální DKM vykazuje nové stavební parcely (zkolaudované stavby) nebo změnu
užívání území.
Územní systém ekologické stability
Ministerstvo životního prostředí vydalo nové metodické příručky pro vymezování ÚSES.
Sjednocuje se tak metodika. Protože nelze vyloučit nesoulad stávajícího návrhu lokálního ÚSES s novou
metodikou, je třeba soulad prověřit.
Od vydání územního plánu, ve znění změny č. 1 byla aktualizována Politika územního rozvoje.
Od vydání územního plánu, ve znění změny č. 1 byly aktualizovány územně analytické podklady.

II.

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Územně analytické podklady Karlovarského kraje mají poslední aktualizaci k 30. 6. 2017. Územně
analytické podklady ORP Ostrov byly aktualizovány k 31. 12. 2016.
Vyhodnocení souladu ÚP s Územně analytickými podklady je uvedeno v samostatné kapitole „2.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů“ návrhu Zadání (viz bod C. Návrh
zadání Změny č. 2 Územního plánu Abertamy).

III.

VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Ke dni 15. 4. 2015 byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Žádné konkrétní
záměry situované do území obce se v Aktualizaci neobjevily. V republikových prioritách jsou některé
nové body, které ještě nemohly být promítnuty do platných Zásad územního rozvoje Karlovarského
kraje.
Vyhodnocení souladu územního plánu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 je uvedeno v samostatné
kapitole „Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané
str. 7

Zpráva o uplatňování Územního plánu Abertamy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2

krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů“ návrhu Zadání (viz bod C. Návrh zadání změny č.
2 územního plánu Abertamy).
Dne 14. 1. 2015 byla schválena Politika architektury a stavební kultury České republiky. Zpracovatel
k ní při zpracování návrhu změny bude přihlížet.
Vyhodnocení souladu ÚP se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje je uvedeno
v samostatné kapitole „Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů“ návrhu Zadání (viz bod C.
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Abertamy).
Vyhodnocení souladu ÚP s Územní studií horských oblastí Karlovarského kraje je uvedeno
v samostatné kapitole

IV.

PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ
PLOCHY A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH
ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Na městský úřad byla podána řada podnětů pro změnu územního plánu, jejichž prověření změnou
územního plánu schválilo zastupitelstvo města. Podněty na změnu má i samotné město. Všechny
podněty reagují na zrychlený urbanizační proces města v souvislosti s rozvojem Lyžařského areálu
Plešivec. Zastavitelných ploch výrazně ubylo a výraznou část ještě nevyužitých zastavitelných ploch je
zatím nemožné využít pro nedořešený převod pozemků od státu směrem k městu. Významná část
ploch se týká rekreace a občanské vybavenosti. Přehled známých podnětů je uveden v bodu C. čl. II.
odst. 5 Návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Abertamy.

V.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU,
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY
Uvedeny v samostatné části dokumentace (viz bod C. Návrh zadání změny č. 2 územního
plánu Abertamy).

VI.

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19
ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE
VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU
LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST
Uvedeny v samostatné kapitole „Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území“ návrhu Zadání (viz bod C. čl. VIII. Návrhu zadání změny č. 2
územního plánu Abertamy).
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VII.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO
Zpracování variant se nepožaduje, protože řešené záměry nejsou takového rozsahu a
významu, aby vyvolávaly požadavek na zpracování variant.

VIII.

NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE
SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH VÝŠE VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ
PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU
Pořízení nového územního plánu není, s ohledem na rozsah potřebných změn neměnících
základní koncepci, zapotřebí.

IX.

POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY
VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY
Negativní dopady rozvoje území města dle platného Územního plánu Abertamy nejsou známy.
Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů tedy nejsou
uplatněny.

X.

NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Návrhem je úprava velikosti nadmístní rozvojové plochy Plešivec (již navrženo v projednávané
aktualizaci ZÚR KK).
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C. NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
ABERTAMY
ROZSAH ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ZMĚNOU

I.

Změna č. 2 (dále i „Změna“) vymezuje jako řešené území celé území města, tedy k.ú. Abertamy a
Hřebečná.

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE OBCE, VYJÁDŘENÉ
ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ
ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH
NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ
STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

II.

Základní koncepce rozvoje území města řešená v územním plánu se nemění. Požadavkem je i
nadále takový návrh vyváženého rozvoje řešeného území, který bude napomáhat maximálnímu rozvoji
a využití potenciálu území, a to ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje – pilíře hospodářského
rozvoje, pilíře příznivého životního prostředí a pilíře soudržnosti společenství obyvatel území.
1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
a) Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále i „PÚR“) nově vymezuje Specifickou
oblast Krušné hory SOB6, do které spadá i území města Abertamy.
PÚR stanovuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území. Z nich se řešení změny
dotýkají zvláště:




vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti (bod b)
posílení sociálně ekonomického rozvoje, restrukturalizaci a větší diverzifikaci ekonomiky a
podporu podnikání (bod e)
rozvoj lesnictví, ekologického zemědělství, rekreace a cestovního ruchu (bod f).

PÚR stanovuje úkoly pro územní plánování (prioritně pro dotčené kraje). Z nich se řešení Změny č.
2 ÚP dotýkají zvláště:



vytvářet územní podmínky pro ekonomický rozvoj, zejména lesnictví, ekologického
zemědělství, rekreace a cestovního ruchu (bod c)
vytvářet územní podmínky pro posílení koordinace cestovního ruchu v SOB6 Krušné hory a
lázeňství v OB12 Karlovy Vary (bod f).

Tyto body budou ve Změně č. 2 vyhodnoceny vzhledem ke stavu a rozvoji území Města Abertamy.
Prověřen bude i soulad územního plánu s aktualizovanými republikovými prioritami.
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b) Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
Územní plán Abertamy byl vydán v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Karlovarského
kraje. V případě, že by se projednávaná aktualizace ZÚR KK vydala dříve než změna územního plánu,
bude územní plán i se změnou č. 2 uveden do souladu.
c) Územní studie horských oblastí
Areál Plešivec, jako nadmístní rozvojová plocha cestovního ruchu, je dále rozpracován v územní
studii Karlovarského kraje „Územní studie horských oblastí“.
Ze studie vyplývá řada předpokladů a záměrů, z nichž část je již realizována. Z nerealizovaných
předpokladů se ve studii uvádí potřeba posílení stravovacích zařízení, ubytování vyšší kvality a
vybudování obchodu v rámci revitalizace centra města. Dále zmiňuje doplnění sportovišť a dalších
ploch pro aktivní odpočinek. Z textu nepřímo vyplývá potřeba hledání možností rozšíření sezóny
cestovního ruchu plešiveckého areálu i do jiných než zimních měsíců v roce.
2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
V ÚAP obce s rozšířenou působností Ostrov z roku 2016 se zmiňuje řada nedostatků, které se mají
řešit územním plánem. Vzhledem k tomu, že je u všech problémů v území poznámka, že úkol trvá,
jedná se o dlouhodobé problémy, které by již měly mít odpovídající řešení v územním plánu. Bude
prověřeno.
ÚAP Karlovarského kraje (aktualizace 2017) zvyšuje počet pilířů udržitelného rozvoje s negativním
vývojem na území města z jednoho na dva (soudržnost společenství obyvatel a hospodářský rozvoj).
Z uvedeného nevyplývá přímý požadavek. Snahou bude rozvíjet bydlení, nárůst nových pracovních
příležitostí a služeb pro obyvatele města.
3. Sledované cíle zlepšování oproti dosavadnímu stavu
Základní urbanistická koncepce územního plánu se Změnou nebude měnit. Nadále přetrvává
funkce pro bydlení s výrazným rozvojem rekreace.
I nadále se bude podporovat rozvoj služeb a cestovního ruchu z důvodu udržení a zvyšování
nabídky pracovních míst v obci.
4. Požadavky na změnu charakteru obce, jeho vztahu k sídelní struktuře
Není uplatněn požadavek na změnu charakteru obce. Vzhledem k přímému napojení na nadmístní
rozvojovou plochu Sportovní areál Plešivec se posiluje pozice Abertam v sídelní struktuře Krušnohoří.
Návrh změny bude mít vyvážené pilíře udržitelného rozvoje s mírnou preferencí pilíře soudržnosti
společenství obyvatel obce a hospodářského rozvoje.
5. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn,
včetně vymezení zastavitelných ploch
• Plošné uspořádání bude prověřeno s možností vypouštění některých zastavitelných ploch.
• Změny v prostorovém uspořádání budou prověřeny.
• Bude aktualizována hranice zastavěného území.
Níže jsou uvedeny dílčí změny, které budou Změnou č. 2 prověřeny.

Dílčí změny v k.ú. Abertamy
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1.

Lokalita č. II. - A/Z -O1
Pozemky:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

Lokalita č. II. - A/Z-Z1
Pozemky:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

p.p.č. 13/1, ostatní plocha, 5.011 m2
plocha smíšená nezastavěná - zemědělská, přírodní (NSzp)
občanská vybavenost OV
mimo ZÚ, předepsat územní studii, řešit souvislost s navrženou
turistickou
trasou
(ubytování,
geopark
s muzeem
středověkého hornictví)

2.

3.

Lokalita č. II. - A/Z-O2
Pozemky:

Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

p.p.č. 13/4, 13/5, 13/7
plocha smíšená nezastavěná - zemědělská, přírodní (NSzp)
zeleň vyhrazená – zahrady - ZS
zahrady ve vazbě na okolní zástavbu RD

p.p.č. 126/1 (část), ttp, 6.504 m2
p.p.č. 126/29 (část), ostatní plocha 2.993 m2
veřejná prostranství - veřejná zeleň PVz, komunikace
občanská vybavenost - OV (služby)
v ZÚ; záměr vybudování centra obchodu a služeb do 2.000 m2, vhodný
městský prostor zaručující dostatek parkovacích míst

4.

Lokalita č. II. - A/1 – vypuštění navržené plochy
Plochy:
I.-A/Z-O1, I.-A/Z-D3
Stávající využití dle ÚP:
občanská vybavenost – sport OS, silniční doprava - DS
Návrh nového využití:
plochy zemědělské - NZ
Komentář:
obě rozvojové plochy budou zcela zrušeny, území bude převedeno
zpět do kulturní nezastavěné krajiny

5.

Lokalita č. II. - A/Z -O3 – areál Plešivec - Švýcárna
Pozemky:
p.p.č. 797/1, ostatní plocha, 8.789 m2
p.p.č. 797/2, ostatní plocha, 1.741 m2
Stávající využití dle ÚP:
plocha přírodní NP a plocha smíšená nezastavěného území s funkcí
ochrannou NSo
Návrh nového využití:
občanská vybavenost - OV
Komentář:
mimo ZÚ, obnova a rozšíření tradičního historického sportovně
rekreačního a ubytovacího komplexu

6.

Lokalita č. II. - A/Z -S1 – areál Plešivec
Pozemky:
p.p.č. 826/11, ttp, 26.500 m2
Stávající využití dle ÚP:
zemědělská plocha NZ
Návrh nového využití:
občanské vybavení specifická - OVX
Komentář:
mimo ZÚ, nový komplex ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb
jako zázemí areálu Plešivec – plochy nadmístního významu dle ZÚR KK

7. Lokalita č. II. - A/2 – areál Plešivec
Stávající využití dle ÚP:
občanská vybavenost OV
Návrh nového využití:
plocha smíšená nezastavěného území s funkcí sportovní NSs
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Komentář:

západní cíp plochy A/P-O7 mimo ZÚ, uvedení do souladu se
skutečností – sjezdový svah ski areálu Plešivec I.-A/5

8.

Lokalita č. II. - A/Z-O4 – areál Plešivec
Pozemek:
744/1 (část), lesní pozemek, 366.653 m2
Stávající využití dle ÚP:
plochy lesní, plocha smíšená nezastavěného území s funkcí sportovní
NL, NSs
Návrh nového využití:
občanská vybavenost - OV
Komentář:
mimo ZÚ, cca 500 m2, stravovací a ostatní služby v místech stávajícího
stánku s občerstvením

9.

Lokalita č. II. - A/Z-B1 - proluka
Pozemek:
509/9, ttp, 2.631 m2
Stávající využití dle ÚP:
zemědělská plocha NZ
Návrh nového využití:
bydlení individuální - BI
Komentář:
mimo ZÚ, proluka mezi domy podél komunikace

10. Lokalita č. II. - A/Z-O5
Pozemek:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

273/5, ostatní plocha, 8.545 m2
273/6, ostatní plocha, 3.201 m2
přestavbová plocha výroby drobné A/P-V1, část zastavitelné plochy
bydlení A/Z-B2
občanská vybavenost charakteru veřejné infrastruktury - OI
v ZÚ, navržená plocha přestavby učňovského areálu na komunitní
centrum města

11. Lokalita č. II. - A/Z-B3
Pozemek:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

12. Lokalita č. II. - A/3
Plocha:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:

Komentář:

13. Lokalita č. II. - A/ZPlocha:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:

540/1, ostatní plocha
plocha nezastavitelná přírodní
bydlení individuální městského a příměstského typu - BI
mimo ZÚ, plocha navazující na stávající zástavbu, pod jedním
oplocením s st. p.č. 539 a s p.p.č. 540/4 a 540/3

A/1
plocha nezastavěného území s funkcí sportovně rekreační NSs
občanské vybavení OV (rozšíření plochy A/Z O3
plocha těžby zastavitelná
plochy izolační zeleně
zrušení navrženého běžeckého areálu; jižní část bude prověřena pro
rozšíření plochy A/Z O3, severní část pro plochu těžby.

A/Z D3
silniční doprava - DS
občanské vybavení OV
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Zpráva o uplatňování Územního plánu Abertamy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2

Komentář:
14. Lokalita č. II. - A/4
Plocha:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

rozšíření navržené plochy občanského vybavení A/Z O3

A/6
smíšená plocha nezastavitelného území sportovně rekreační NSs
plocha těžby NT
povrchový lom – ekologické odtěžení haldy a následná rekultivace
území

Bude prověřen rozvoj přírodního koupaliště v k.ú. Abertamy A/P – W1. Bude prověřen rozsah ploch
potřebných jako zázemí ke koupališti, konkr. p.p.č. 983/3 a 983/4.

Dílčí změna v k.ú. Hřebečná
15. Lokalita č. II. - H/Z-O1
Pozemek:

Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

16. Lokalita č. II. – H/Z-W1
Pozemek:
Stávající využití dle ÚP:

p.p.č. 1340/11, ttp, 9.061 m2
p.p.č. 1894, ostatní plocha, 406 m2
p.p.č. 1329/1, ttp, 10.186 m2
p.p.č. 1329/4, ttp, 4.815 m2
p.p.č. 1329/6, ttp, 354 m2
p.p.č. 1329/11, ttp, 380 m2
smíšená plocha nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou
NSzp, návrhová plocha občanského vybavení H/Z-O2 – sport OS
občanské vybavení OV nebo OS
mimo ZÚ, další rozvoj stávajícího ubytovacího zařízení Ilma,
předepsaná územní studie (možno společně s lokalitou č. II. - H/Z R2)

Návrh nového využití:
Komentář:

p.p.č. 1364/8 a 1364/11, ttp
smíšená plocha nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou
NSzp
plochy vodní a vodohospodářské - W
malá vodní nádrž s retenční funkcí na jihu areálu penzionu Ilma

17. Lokalita č. II. - H/Z-R1
Pozemek:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

p.p.č. 1424/1 (severní část), ostatní plocha, 5.328 m2
přírodní plocha, smíšené území nezastavěné – sport NSs
rekreace individuální - RI
mimo ZÚ, jižní část pozemku ponechat v NP

18. Lokalita č. II. - H/Z.O2 – důl Mauritius
Pozemek:
p.p.č. 1380/1, ostatní plocha, 5.974 m2
p.p.č. 1380/2, ostatní plocha, 105 m2
Stávající využití dle ÚP:
přírodní plocha NP
Návrh nového využití:
občanské vybavení – veřejná infrastruktura OI
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Komentář:

190. Lokalita č. II. - H/Z-R2
Pozemek:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

20. Lokalita č. II. - H/Z-B1
Pozemek:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

21. Lokalita č. II. - H/Z-B2
Pozemek:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

22. Lokalita č. II. – H/Z-OV
Pozemek:
Stávající využití dle ÚP:
Návrh nového využití:
Komentář:

mimo ZÚ, v NRBC, budova pro obsluhu a služby zpřístupněného dolu
Mauritius (NKP), uvedení do souladu se skutečností s doplněním,
rozšíření navržené plochy H/P-O1

p.p.č. 1354, ttp, 15.051 m2
smíšená plocha nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou
NSzp
rekreace individuální - RI
mimo ZÚ, předepsaná územní studie (možno společně s lokalitou č. II.
- H/Z-O1), předmětná plocha navazuje na záměr II. - H/Z-O1

p.p.č. 1044/3, ttp, cca 1.336 m2
veřejná prostranství – veřejná zeleň izolační a ochranná PVz3
bydlení individuální městského a příměstského typu - BI
součást ZÚ

p.p.č. 1224/1 (část), ttp, cca 100 m2
plocha smíšená nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou
NSpz
bydlení individuální BI
možnost přístavby k stávající budově na st. p. č. 359

p.p.č. 1707, cca 500 m2
plochy zemědělské
občanská vybavenost
území navazující na stávající občanské vybavení – agroturistika;
v současnosti již využíváno pro jiné než zemědělské účely, na tuto
plochu se plánuje přesun stánku s občerstvením, který je nyní na druhé
straně cesty (p.p.č. 1905/1, resp. 1793/1); plocha zastavitelná OA
agroturistika obslužné zázemí podél komunikace, další plocha OX
agroturistika zemědělské zázemí, jižně podél navržené plochy OA

6. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn
a) Požadavky na řešení koncepce dopravní infrastruktury
Požadavkem je prověření kapacity a rozmístění parkovacích ploch v korelaci s rozvojem města,
včetně areálu na Plešivci, a jejich rekreační funkce.
V plochách č. II. - A/Z -O1 a A/Z-Z1 bude zajištěna průchodnost územím.
b) Požadavky na řešení koncepce občanského vybavení
Bude prověřena plocha pro centrum obchodu a služeb.
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Bude prověřena plocha pro sportovní, společenské a kulturní centrum města.
Bude prověřena obnova a rozvoj přírodního koupaliště, včetně jeho zázemí.
Bude prověřeno vymezení zázemí dolu Mauritius a nového záměru hornického skanzenu.
Bude prověřena plocha občanského vybavení na cyklo a lyžařské stezce jako návaznost na plochu
agroturistiky.
c) Požadavky na řešení veřejných prostranství
Ve fázi zadání změny žádný požadavek nevzniká.
d) Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury
V návrhu změny bude prověřena etapovitost pro plochy č. II. - H/Z R2 a II. - H/Z O1. s tím, že první
etapou by bylo napojení rozvojových lokalit na kanalizaci a vodovod a druhou etapou vlastní výstavba
v rozvojových lokalitách.
7. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
Bude prověřena aktuálnost vymezení ÚSES dle aktuální metodiky MŽP.
8. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území, zejména na prověření plošného
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných
změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona
a) Požadavky na ochranu a rozvoj historických hodnot území
Zvláštní požadavky na ochranu a rozvoj historických hodnot území v souvislosti se Změnou
nevznikají. Je nutné respektovat vyhlášenou krajinnou památkovou zónu „Hornická kulturní krajina
Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar“.
b) Požadavky na ochranu a rozvoj kulturních hodnot území
Bude prověřeno vymezení zázemí dolu Mauritius a nového záměru hornického skanzenu.
c) Požadavky na ochranu a rozvoj urbanistických hodnot území
Zvláštní požadavky na ochranu a rozvoj urbanistických hodnot území v souvislosti se Změnou
nevznikají.
d) Požadavky na ochranu a rozvoj přírodních hodnot území
Zvláštní požadavky na ochranu a rozvoj přírodních hodnot území v souvislosti se Změnou
nevznikají.

III.

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A
NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT

Není stanoven požadavek na vymezení nových ploch a koridorů rezervy. Bude prověřeno navržení
návrhové plochy pro bydlení v ploše rezervy A-R1.
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IV.

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ
BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO,
Zadáním Změny nevznikají nové požadavky na vymezení.

V případě úprav územního systému ekologické stability budou příslušně upravena i vymezení
veřejně prospěšných opatření.

V.

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE
KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI

Bude prověřena smysluplnost zavedení povinnosti zpracování územní studie pro plochy II. - A/Z O1, II. - A/Z -S1, II. - H/Z-O1 a II. - H/Z-R2.
Požadavek na prověření změn využití území regulačním plánem nevzniká.
Požadavek na uzavření dohody o parcelaci nevzniká.

VI.

PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT
Nepožaduje se.

VII.

POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A
NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK
VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
Změna bude pořízena zkráceným postupem.

Změna bude po formální stránce vydána opatřením obecné povahy dle dikce správního řádu
v platném znění.
Návrh územního plánu i Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území
(VVURÚ) budou zpracovány dle příloh Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Grafická část návrhu i odůvodnění bude řešena v měřítku dotčených výkresů územního plánu.
Jako podklad pro Změnu č. 2 ÚP bude použita aktuální mapa katastru nemovitostí.
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Dokumentace bude zpracována digitálně a předána jak v tištěné podobě, tak i v digitálním
zpracování (texty v DOC, grafika v PDF, PNG, JPG). Vydaná Změna v digitálním zpracování bude navíc
obsahovat vektorová data.
Počty pare v digitální a tištěné podobě:
Návrh změny
návrh VVURÚ
vydaná změna vč. VVÚRÚ

2x
2x
4x

.
V návrhu Změny bude zpracována:
Textová část
Grafická část:

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (jen v případě dotčení)

Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury (jen v případě dotčení)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
V Odůvodnění bude zpracována:
Textová část
Grafická část:

Koordinační výkres

Koordinační výkres - detail obce Abertamy

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů (jen v případě dotčení).
Po vydání Změny bude vyhotoven právní stav Územního plánu Abertamy.

VIII.

POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Změna navrhuje několik nových zastavitelných ploch na základě zvýšeného zájmu o výstavbu
v Abertamech. Z části je to přímá reakce na zvyšující se cestovní ruch, zčásti na základě poptávky po
novém bydlení v rodinných domech.
Na základě stanoviska č. j. 3843/ZZ/17 ze dne 2. 11. 2017 není požadováno vyhodnocení vlivu
návrhu změny na evropsky významné lokality a a ptačí oblasti.
Na základě stanoviska č.j. 3744/ZZ/17 ze dne 20. 11. 2017 byl vznesen požadavek na vyhodnocení
vlivů Změny č. 2 Územního plánu Abertamy na životní prostředí (tzv. SEA).
Vzhledem k povinnosti zpracování SEA, je uplatněn požadavek na vyhodnocení předpokládaných
vlivů Změny č. 2 Územního plánu Abertamy na udržitelný rozvoj území.
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