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Základní zkratky použité v textu.
Zkratka.
CZT
DOS
ČOV
ČSOV
EU
KK
KN
KÚ KK
LÚSES
MHD
OP
ORP
OZV
P+R
PUPFL
PÚR ČR
SZ
TTP
ÚAP
ÚPD
ÚPP
ÚPN
ÚP
ÚS
ÚSES
VPO
VPS
ZPF
ZÚ
ZÚR KK

Plné znění textu.
Centrální zdroj tepla, centrální zásobování teplem.
Dotčené orgány státní správy.
Čistírna odpadních vod.
Čerpací stanice odpadních vod.
Evropská unie.
Karlovarský kraj.
Katastr nemovitostí.
Krajský úřad Karlovarského kraje.
Lokální územní systém ekologické stability.
Městská hromadná doprava.
Příslušné ochranné pásmo.
Obec s rozšířenou působností.
Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu obce Krásné Údolí.
Doplňující průzkumy a rozbory.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Politika územního rozvoje České republiky 2008.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Trvalé travní prosty.
Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.
Územně plánovací dokumentace.
Územně plánovací podklad.
Územní plán obce Krásné Údolí.
Územní plán Krásné Údolí.
Územní studie.
Územní systém ekologické stability.
Veřejně prospěšná opatření.
Veřejně prospěšné stavby.
Zemědělský půdní fond.
Zastavěné území.
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 2010.

O.1
O.1.1

Východiska zpracování územního plánu.
Důvody pro pořízení a postup pořizování územního plánu.
Platný Územní plán obce Krásné Údolí byl Zastupitelstvem obce schválen dne 5. 4. 2002. Závazná část byla vyhlášena
Obecně závaznou vyhláškou obce Krásné Údolí o závazných částech ÚPN, která nabyla účinnosti dne 20. 4. 2002. Dne 23. 4. 2004 byla
vydána Zastupitelstvem obce Krásné Údolí Změna č. 1 ÚPN, která nabyla účinnosti dne 11. 5. 2004.
Záměr pořízení Územního plánu Krásné Údolí schválilo Zastupitelstvo obce Krásné Údolí dne 16. 2. 2011 usnesením č. 02/11.
Návrh zadání byl zpracován v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění a s § 11 odst. 2 a 3 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně
plánovací dokumentaci.
Zadání ÚP schválilo Zastupitelstvo obce Krásné Údolí dne 11. 1. 2012 usnesením č. 01/12.
Hlavní důvody pro pořízení nového ÚP jsou:
--naplnění požadavku legislativy stavebního zákona vytvořit pro obce aktuální územní plány.
--vytvořit pro celé správní území obce platný aktuální územně plánovací dokument s vymezením maximální možné plochy
nových rozvojových území.
--Postup při pořízení ÚP.
Na základě územně analytických podkladů a P+R bylo vypracováno, a v souladu se stavebním zákonem, projednáno zadání
územního plánu. Oznámení o projednávání zadání (včetně návrhu zadání) bylo vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu (fyzickou i
elektronickou) a dokumentace byla jednotlivě zaslána všem sousedním obcím, dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Upravené znění
zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 1. 2012 pod usnesením č. 01/12.
O.1.2
Podklady.
a)
digitální katastrální mapa správního území obce.
b)
digitální tabelární údaje KN o jednotlivých pozemcích poskytnuté obcí.
c)
základní mapy ČR 1 : 10 000 (Český úřad geografický a kartografický).
d)
státní mapy 1 : 5 000 – odvozené (Český úřad geografický a kartografický).
e)
ZÚR KK 2010 dle zdrojů KÚ KK.
f)
Doplňující P+R v podrobnosti ÚAP zpracované autory návrhu ÚP.
g)
Zadání ÚP schválené Zastupitelstvem obce Krásné Údolí.
h)
Terénní průzkumy.
ch)
Aktualizované ÚAP ORP Karlovy Vary (k datu 31. 12. 2010).
i)
Informační portály státních veřejnoprávních institucí různých úrovní přístupné pro občany ČR.
j)
Informační portály samosprávných institucí různých úrovní přístupné pro občany ČR.
Textová část
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k)
l)
m)
n)
O.1.3

Internetové portály a vyhledávače s doplňujícími informacemi a grafickými mapovými podklady.
Informační portály občanských sdružení, neziskových organizací a ostatních zájmových uskupení přístupné pro občany ČR.
Metodické pokyny a formuláře KÚ Karlovarského kraje vztahující se k územnímu plánování.
Politika územního rozvoje ČR 2008.
Využitelnost koncepcí předchozí ÚPD a ÚPP.
Koncepce převážné většiny jednotlivých funkčních složek platného ÚPN a jeho následných změn je do návrhu nového ÚP
převzata beze změn. Převzatá koncepce je upravena zejména v rozsahu a funkci nových rozvojových ploch. Koncepce ÚSES je
z platného územního plánu plně využitelná, částečně aktualizovaná. Zásady dopravní a technické veřejné infrastruktury jsou návrhem
ÚP převzaté.
O.a

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.
O.a1
Soulad s politikou územního rozvoje 2008.
Návrh ÚP je v souladu s Politikou územního rozvoje 2008.
Správní území obce nespadá do žádné z vymezených rozvojových oblastí. Nejbližší rozvojová oblast je OB12 – rozvojová
oblast Karlovy Vary severně od řešeného území.
Správní území obce nespadá do žádné z vymezených rozvojových os. Nejbližší rozvojová osa je OS7 - rozvojová osa Ústí nad
Labem– Chomutov–Karlovy Vary–Cheb–hranice ČR/Německo (–Nürnberg).
Správní území obce nespadá do žádné z vymezených specifických oblastí.
Správní území obce neleží na žádném koridoru a ploše dopravní infrastruktury.
Správní území obce neleží na žádném koridoru technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů.
Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 nevyplývají konkrétní požadavky pro zpracování ÚP.
O.a2

Soulad s územně plánovací dokumentací kraje – ZÚR KK 2010.
Návrh ÚP je v souladu se všemi relevantními ustanoveními textové i výkresové části územně plánovací dokumentací vydané
krajem – ZÚR KK 2010.
Správní území obce je součástí Specifické oblasti nadregionálního významu vymezené ZÚR KK 2010, a to – SH2 Tepelsko –
Toužimsko. Jedná se o specifickou oblast nadregionálního významu s problémy hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti. V ZÚR
KK 2010 jsou stanoveny následující požadavky pro územní plánování. Ve specifických oblastech SH1 a SH2 budou vytvářeny podmínky
pro rozvoj ekonomické sféry a sociální soudržnosti formou zajištění územních předpokladů pro:
--zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury;
--zkvalitnění občanské infrastruktury;
--zkvalitnění sféry školství a vzdělávání;
--rozvoj podnikání;
--podporu rozšíření nabídky služeb v oblasti tzv. „měkkého lázeňství“ a rekreace;
--koordinaci zájmů plynoucích z překryvu vymezení jiných druhů specifických oblastí;
Vymezení specifických oblastí deklaruje, kde je dlouhodobě nezbytné z hlediska celokrajských územních souvislostí – při
dodržení zásad obecné ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, respektování kulturních a civilizačních hodnot území –
hospodářský rozvoj a stabilizaci sociální soudržnosti podporovat důrazněji.
ÚP posoudil reálné možnosti rozvoje obce v deklarovaných sférách a stabilizoval současné, případně navrhl nové potřebné
rozvojové plochy pro naplnění funkcí podmiňujících požadovaný udržitelný rozvoj v území. ÚP posoudil stav a možnosti dalšího rozvoje
veřejné technické a dopravní infrastruktury a k potřebnému rozvoji navrhl příslušné funkční plochy a VPS.
ÚP navrhl rozvojové plochy technické infrastruktury pro výstavbu větrných elektráren jako významného zdroje energie pro
kontaktní region a zdroje podstatných finančních příjmů pro město.
Správní území obce je součástí Specifické oblasti zemědělství vymezené ZÚR KK 2010, a to:
SZ1 Tepelsko – Toužimsko – Žluticko.
ÚP komplexně posoudil záměry směřující do této specifické oblasti zemědělství ze všech vyjmenovaných hledisek a
požadavků, zejména z hlediska územních dopadů na zemědělskou výrobu. V souladu s doporučeními a požadavky ÚP zmenšil rozsah
nových rozvojových ploch na zemědělské půdě oproti platnému ÚPN, stávající stabilizované plochy uvnitř ZÚ doplnil vhodnými
přestavbovými plochami a sestavil funkční strukturu, na které se mohou jednotlivé požadované aktivity rozvíjet.
Ze ZÚR KK 2010 jsou zahrnuty do podmínek pro obec pouze akce nadmístního významu, které slouží k vylepšení situace ve
stavu technické a dopravní infrastruktury.
Jedná se o stavbu technické infrastruktury – VPS – V.05 - vodovod Krásné Údolí – Chodov – Bečov nad Teplou – Nová Ves.
Stavba je do ÚP převzata v plném rozsahu. Zároveň v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje je ÚP
navržen vodojem VDJ 2 Krásné Údolí s úpravnou vody.
O.a3

Význam a funkce obce v systému osídlení
Obec je důležitou součástí územně pravidelného osídlení podél hlavní komunikační trasy Karlovy Vary – Bečov nad Teplou –
Toužim – Plzeň. Základní regionální, subregionální, urbanistické a ostatní významné prostorové vazby řešeného správního území
vykazují dlouhodobou stabilitu a neprodělaly v posledních letech významnější změny. Obec je převážně stabilizovaným územím
s potřebnými vazbami a zázemím, odpovídajícím její současné velikosti.
Územní a funkční struktura obce umožňuje využívat částečně její výrobní potenciál i sousedními obcemi. Přítomnost
mlékárenského podniku Holandia a.s. je zdrojem pracovních příležitostí. Relativně dostatečný podíl dalších výrobních ploch přímo v obci
Textová část
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umožňuje tvorbu pracovních míst a spolu s přiměřeným podílem zemědělství, lesnictví a rybolovu přispívá k dobrému základu pro
ekonomickou sílu obce. Nezanedbatelný faktor podporující rozvojové možnosti je významný statistický % podíl živnostníků na
ekonomické struktuře v obci.
Z hlediska regionální spádovosti zůstává nejdůležitější vazba na město Toužim jako mikroregionální i subregionální centrum.
Součástí obce jsou velké zemědělské.
Obec disponuje i kvalitními rozvojovými plochami pro bydlení s dobrou terénní konfigurací pro možnost budoucí zástavby.
ÚP se zohledněním výše uvedených skutečností posiluje veškeré základní i nadstavbové funkce obce a spoluvytváří
předpoklady pro další udržitelný rozvoj obce jako významného prvku osídlení v regionu.
O.a4
O.a4.1

Rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb
Charakteristika současného stavu
Charakteristika současného stavu je podrobně popsána v dokončených doplňkových Průzkumech a rozborech, které
předcházely zpracování Zadání ÚP. Z těchto P+R uvádíme základní faktografické údaje.
--V obci jsou evidovány nemovité kulturní památky:
a)
Kostel svatého Vavřince
č. 927
b)
Socha svatého Jana Nepomuckého přemístěná do parku
č. 4213
c)
Smírčí kříž kamenný volně u cesty v polích ve směru na Bečov
č. 928
------------

V řešeném správním území obce jsou prvky lokálního ÚSES, podrobněji uvedené v P+R.
V řešeném správním území obce vymezeno území Natura 2000, EVL 5448 Mezi rybníky.
Na návsi sídla Odolenovice se nachází památný strom Odolenovická lípa s OP 13,0 m
V řešeném správním území obce jsou deklarovány lesy hospodářské a lesy zvláštního určení s ochranným pásmem 50m.
V grafické části ÚP jsou vyznačeny hranice biochor, převzatých z územně analytických podkladů. Jedná se o rozhraní biochor
5DO/5BJ, 5BJ/4BS, 4BJ/4BS.
--V řešeném správním území obce se nachází chráněné ložiskové území živcové suroviny - Přílezy č. 14640000.
--Dopravně je řešené území obsluhováno automobilovou dopravou. Dopravní obsluhu území zajišťuje síť komunikací I. a III.
třídy a navazujících místních komunikací. Pěší a cyklistická doprava na řešeném území nemá turistický charakter. Řešeným územím
neprochází turistické značené trasy a značené cyklistické trasy.
V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s dopravní infrastrukturou:
a)
silnice I. třídy I/20 (E49)
ochranné pásmo = 50 m
b)
silnice III. třídy č. 1793 a 19826
ochranné pásmo = 15 m
--Nejbližší mezinárodní letiště je v Karlových Varech. Nejbližší sportovní letiště je letiště v Přílezích. Z polohy tohoto letiště
vyplývají pro řešené území následující OP:
a)
OP přechodové plochy V = 700 m.n.m.
b)
OP proti nebezpečným a klamavým světlům 3950 x 1000 m
c)
vnitřní ornitologické OP 3950 x 1000 m
d)
OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 5950 x 2000 m
e)
OP vnitřní vodorovné plochy R = 2500m, v = 700 m.n.m.
f)
OP kuželové plochy R = 2555 m
g)
OP vzletového a přibližovacího prostoru 7950 x 2000 m
h)
vnější ornitologické OP 7950 x 2000 m.
--Obec má vlastní ČOV na katastru Krásné Údolí. V sídle Odolenovice ČOV není. Splašková a jednotná kanalizace v Krásném
Údolí je gravitační do ČOV, není však založena na celém urbanizovaném území. Ochranné pásmo ČOV je 50m. V sídle Odolenovice
jsou lokální žumpy, septiky a malé domovní ČOV s přepadem do vodoteče, případně drenážních podmoků.
--Hlavním zdrojem pitné vody pro Krásné Údolí je i nadále vodovodní systém napojený na vodojem v západní části obce (VDJ 1
vodojem Krásné Údolí 100 m3, 669,66 / 666,87 m. n. m.), do kterého je voda přiváděna výtlakem ze sousedního katastru Útvina.
Hlavním zdrojem vody pro Odolenovice je i nadále vodovodní systém napojený na vodojem v severozápadní části sídla (VDJ
Odolenovice 50 m3, 675,50 / 673,70 m.n.m.), který získává vodu z přilehlých pramenišť A a B. Zásobní řady mají DN 200,160 a 75 mm,
vodovodní síť je v rozmezí 50 – 150 mm.
V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s vodním hospodářstvím v krajině:
a)
OP I. a II. stupně přírodního zdroje povrchové a podzemní pitné vody (sběrná jímka a jímací řezy) v katastru Odolenovice.
b)
Přes řešené území vede hranice CHOPAV – Chebská pánev a Slavkovský les.
--Krásné Údolí je zásobováno elektrickou energií z rozvodného systému 22 kV, který prochází oběma řešenými katastry a
pokračuje do katastru Přílezy. Na hlavní rozvodné vedení 22 kV je napojena soustava 5 +1 transformačních stanic TS 22/0,4 kV, ze
kterých je NN rozvodná síť vedena venkovním i kabelovým rozvodem.
V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s energetickou soustavou:
a)
venkovní vedení VN 22-35 kV
ochranné pásmo = 7m (10m)
b)
TS – trafostanice
ochranné pásmo = 7m
--Zásobování plynem v Krásném Údolí je zajištěno ze středotlaké sítě, která je přivedena ze sousedního katastru Útvina.
Technický stav a kapacita připojení je vyhovující včetně potřebné rezervy pro budoucí rozvoj.
V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s rozvodem plynu:
a)
STL a NTL plynovody
ochranné pásmo = 1 m na obě strany
d)
pro regulační stanice plynu STL/NTL
ochranné pásmo 4 m na všechny strany půdorysu
--Telekomunikační služby zajišťuje stávající úložná metalická kabelizace veřejné sítě elektronických komunikací, jejíž technická
životnost není v současné době nijak reálně omezena. Tato síť má hvězdicovou topologii a je svedena do technologické skříně
Textová část
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spojovací technologie ONU, volně stojící vedle RD č.p. 70. Spojovací technologie ONU je primárně napájena signálem prostřednictvím
optického kabelu přivedeného z telekomunikační ústředny Toužim v trase podél silniční komunikace E49 – I/20. Primární systémy
zajišťující telekomunikační služby pevné účastnické přístupové sítě a signály mobilních operátorů jsou stabilizované a předpokládá se,
že se měnit nebudou. Ochranné pásmo telekomunikačních vedení je 1,0 m od kraje kabelu. Přes obec je vedena radioreléová trasa.
--Doplňkové informace charakterizují současný stav území.
a)
Tuhý komunální odpad je odvážen ke zneškodnění mimo území obce na řízenou skládku.
b)
BPEJ a třídy ochrany ZPF - pozemky I. a II. třídy ochrany vymezují v území plochu cca 270,05 ha
c)
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti jsou registrovány na celkové ploše 320,74 ha.
d)
Nízký radonový index se vyskytuje na převážné ploše řešeného území, střední index na ploše 161,4 ha a vysoký radonový
index na ploše 5,62 ha.
e)
V katastru Krásné Údolí se nachází plocha bývalé skládky a skladu pesticidů lokalizovaná ve výkresové části.
f)
V grafické části ÚP je vyznačena halda u CHLÚ Přílezy č. 14640000.
g)
V katastru Krásné Údolí umístěny 2 retranslační stanice – převaděče a vede trasa radiového směrového spoje.
h)
U navrhovaných zařízení TI - větrných elektráren je OP 50 m.
ch)
Katastr obce leží ve třech povodích
č. 1-13-02-016, 1-11-02-005 a 1-1-02-004
i)
V katastru Krásné Údolí je vymezeno zákonné OP hřbitova 100 m.
j)
Správním územím obce prochází hranice CHKO Slavkovský les, zóna III. a IV.
O.a4.2

Navrhovaný rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb.
Základní regionální vztahy a vazby mají v současné době vysokou stabilitu, a zůstanou proto bez zásadních změn i v dohledné
budoucnosti. Rozvoj území je navržen bez definované etapizace s dostatečným nárůstem stávající urbanistické struktury území. Území
obce se bude i nadále přiměřeně rozvíjet ve vztahu k blízkému správnímu centru Toužim.
Funkce většího venkovského sídla s dobrým rozvojovým potenciálem do budoucnosti zůstane zachována.
ÚP vymezuje v urbanistické struktuře stávající i nové plochy pro dostatečný rozvoj bydlení, občanské vybavenosti všeho
druhu, rozvoj krátkodobé rekreace i cestovního ruchu, obchodu, rozvoj různých forem podnikání, tradičních řemesel, a to zejména
stanovením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obci i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a
krajiny.
ÚP zachovává historicky založené a urbanisticky vymezené členění zastavěného území.
Pro potřebné změny vnitřní struktury sídla jsou v návrhu doplněny přestavbové plochy, vně ZÚ jsou navrženy nové
zastavitelné plochy pro různé funkční využití tak, aby vhodně doplňovaly a zejména rozvíjely do budoucna stávající strukturu.
V rámci vymezení nových zastavitelných ploch jsou navrženy plochy, na kterých je podmínkou zpracování územní studie.
Na území obce není navržena žádná rozvojová plocha, koridor a přestavbová plocha, které by měly být řešeny podrobným
regulačním plánem.
K zásadám urbanistické koncepce území patří aktivní ochrana a rozvoj hodnot v území. Na území obce budou chráněny
urbanistické a územní hodnoty týkající se zejména veřejných prostranství a přírodních ploch.
Uspořádání krajiny.
ÚP zachovává současný systém ÚSES a navrhuje v menším rozsahu další doplňující prvky a plochy tohoto systému.
V ÚP nejsou navrženy nové plošně i významem velké krajinné zásahy. ÚP potvrzuje současné uspořádání hlavních krajinných
prvků. Ve vnitřní urbanistické struktuře stávajícího ZÚ jsou umístěny plochy veřejné i soukromé zeleně.
Technická infrastruktura TI TX.
Technická infrastruktura obce pokrývá prakticky celé ZÚ v dostatečném rozsahu a napojuje budoucí rozvojová území. ÚP
nenavrhuje konkrétní trasy jednotlivých nových zařízení TI, v rozvojových územích bude TI řešena jako součást těchto území.
ÚP navrhuje plochy pro TI – větrné elektrárny, které budou umístěny na plochách TX, a budou významným krajinným a
hospodářským prvkem.
ÚP zachová na území dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i nadměrného odpadu.
Doprava DS.
ÚP zachovává stávající systém dopravní infrastruktury na komunikacích všech kategorií v širších i vnitřních vztazích.
Obslužné komunikace uvnitř funkčních ploch budou řešeny zároveň s nimi a nejsou zvlášť vymezeny.
ÚP navrhl novou místní komunikaci k ČOV Krásné Údolí a vymezuje pro ni funkční plochu.
Plochy stávajících volně stojících garáží, které jsou funkčně spjaty s plochami bydlení a sousedí s nimi, přiřazuje ÚP tyto
plochy k prioritní funkci bydlení.
Občanské vybavení OV.
ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. Jako plochy veřejné infrastruktury jsou sledovány pouze plochy
občanského vybavení veřejného charakteru.
OV – občanské vybavení - veřejná infrastruktura. ÚP stabilizuje beze změny a nerozšiřuje další plochy.
OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. ÚP stabilizuje stávající plochy v řešeném území a navrhuje novou plochu
v sídle Odolenovice.
OH - občanské vybavení hřbitovů. ÚP stabilizuje stávající plochu v řešeném území.
Veřejná prostranství PV.
ÚP jsou vymezena převážně již funkční veřejná prostranství s veřejnou zelení.
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
ÚP definuje plochu pro VPS, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit - veřejně prospěšnou stavbu technické
infrastruktury: VT1 VPS č. V. 05, vodovod Krásné Údolí – Chodov – Bečov nad Teplou – Nová Ves.
ÚP nenavrhuje žádnou VPS ani VPO k zajištění obrany a bezpečnosti státu.
ÚP nenavrhuje VPS ani VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo.
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ÚP nenavrhuje žádné plochy asanací.
ÚP nenavrhuje žádné aktivity v zájmu zlepšení ochrany státu. Do ÚP je zapracována koncepce civilní ochrany na území obce
a to v rozsahu vyhlášky č.380/2002 Sb., §20.
Horninové prostředí NT.
Z hlediska horninového prostředí ÚP stabilizuje stávající stav.
Ostatní hlediska ovlivňující širší vztahy a koordinaci územních vazeb.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví jsou do grafické části ÚP zapracována příslušná ochranná pásma.
Z hlediska ochrany ZPF a PUPFL ÚP vyhodnocuje předpokládané důsledky navrženého rozvoje území na půdní fond dle
platné legislativy.

O.b

Údaje o splnění zadání územního plánu a splnění pokynů pro zpracování návrhu.

Návrh zadání ÚP byl projednán v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění. Vyhodnocení bylo provedeno u všech stanovisek a připomínek. Vyhodnocení bylo provedeno
samostatným dokumentem o projednání návrhu zadání ÚP – vyhodnocení požadavků krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a
připomínek.
Na základě požadavků a připomínek byl návrh zadání ÚP upraven a projednán s určeným zastupitelem – Bc. M. Frankem –
starostou města Krásné Údolí. Požadavky dotčených orgánů a připomínky ostatních byly vyhodnoceny a byly buď s odůvodněním
odmítnuty, nebo jsou zapracovány do ÚP.
Zadání upravené podle připomínek bylo předloženo Zastupitelstvu obce Krásné Údolí ke schválení.
Zadání ÚP schválilo Zastupitelstvo obce Krásné Údolí dne 11. 1. 2012 usnesením č. 01/12.
Požadavky, připomínky a podněty, týkající se skutečností popisného charakteru současného stavu nebo pouhé evidence určitých jevů
v území byly již zahrnuty ve fázi P+R a do návrhové fáze ÚP se podle zákona č. 183/2006 Sb. opakovaně nezahrnují.
Požadavky, připomínky a podněty uplatněné při projednávání zadání ÚP a zapracované do ÚP, se již dále v textu nepopisují.
Naplnění podmínek a požadavků zadání ÚP.
ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky zadání ÚP s touto odlišností:
1a.
Nenaplněný požadavek zadání:
Textová a grafická část návrhu ÚP a odůvodnění ÚP je oproti struktuře schváleného zadání částečně změněna.
1b.
Zdůvodnění:
Textová a grafická část návrhu ÚP a odůvodnění ÚP je upravena v souladu s ustanovením přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006
Sb. v platném znění. Ve zpracování ÚP byl důsledně použit Krajským úřadem Karlovarského kraje schválený standard pro zpracování
územních plánů v území kraje a to MINIS verze 2.2. V tomto standardu jsou některé pojmy definovány a značeny jiným způsobem, než
byly v zadání. Tyto změny nemají žádný vliv na obsahovou stránku ÚP. Ten je zpracován plně v souladu se schváleným zadáním.
2.
Odstranění dopravní závady průchodu silnice I. třídy I/20 středem obce spadá do kompetence KÚ KK a je třeba problém řešit
v nadřazené ÚPD – ZÚR KK. Odstranění druhé dopravní závady v ZÚ nelze řešit reálnými prostředky ÚP, problém lze řešit na základě
majetkoprávních vztahů soukromých osob.
3.
ÚP zohlednil Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v požadovaném rozsahu vyjma umístění úpravny vody,
která nebyla v tomto plánu konkretizována. Dále není vymezena konkrétní funkční plocha pro umístění zařízení TI - plánovaného
vodojemu VDJ 2 Krásné Údolí na kótě 700 m.n.m., protože nejsou v plánu rozvoje uvedeny konkrétní požadavky na umístění a plošnou
velikost záboru. Předpokládáme, že v rámci projednávání ÚP budou údaje doplněny a funkční plocha bude do ÚP vymezena.
Předpokládané umístění je na ppč. 1233/43.
4.
Posouzení vlivu na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/92 Sb. v platném znění je zpracováno jako samostatný dokument pro
umístění zařízení TI – větrné elektrárny. Dokument není přímou součástí ÚP, protože je velmi obsáhlý. Dokument je zařazen jako
samostatná příloha č.1. ÚP.
Ostatní požadavky Zadání ÚP jsou do ÚP zapracovány a splněny.
O.c
O.c1.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.
Urbanistická koncepce rozvoje území, rozvoje a ochrany jeho hodnot, využití ploch.
Cílem urbanistické koncepce je koordinace zájmů a vztahů v území z hlediska funkčního využití ploch, socioekonomických
vztahů, koordinace zájmů a vztahů z hlediska prostorové kompozice vlastní lokality i širších vztahů, zájmů ochrany přírody, kulturního
dědictví a ochrany priorit a potenciálů využití územních oblastí. V tomto smyslu územní plán stanovuje rozvojové plochy obce a určuje
jejich možné využití a prostorové uspořádání.
Umístění nových rozvojových funkčních ploch vychází ze současné urbanistické situace a z koncepce založené předchozím
platným ÚPN. Rozvojové plochy v obou sídlech jsou situovány jako kontaktní plochy navazující na stabilizované plochy stejného
funkčního využití. Do koncepce ÚP jsou prioritně zařazeny volné plochy uvnitř ZÚ a plochy přestavbové.
Funkční čistota struktury jednotlivých částí urbanizovaného území je sice místy narušena menšími funkčně nevhodnými
plochami (bydlení uprostřed průmyslu), ale v rozhodující míře je každá funkční zóna překvapivě homogenní. Koncepce jednotlivých zón
proto nebude narušena vkládáním nevhodných funkcí, které by hlavní funkci a plné využití zóny omezovaly a negativně ovlivňovaly její
faktory rozvoje. Nové rozvojové plochy jsou navázány na stávající (pokud možno stejné nebo podobné struktury) a jsou směrovány do
širšího spektra funkcí - ploch pro rozvoj a stabilizaci bydlení, podnikání, dopravu, pro rozvoj území s možností polyfunkčního využití více
funkčních složek s vyloučením bydlení a v neposlední řadě do ploch pro veřejnou i soukromou zeleň.
Z prostorového hlediska je nutno dbát na zachování kontextuálního měřítka staveb, hladiny a charakteru zástavby.
Cílem řešení ÚP je nalezení vyvážené míry podrobnosti jevů na straně jedné a dosažení rozumné míry zobecnění využití
ploch a rámcových prostorových regulativů vztažených ke kódům využití na straně druhé. Takové nastavení regulativů přispívá do
budoucna k podpoře stejnorodé struktury zástavby a činností v rámci vymezených ploch a v případě dodržení stanovených podmínek
omezuje riziko střetů mezi plochami rozdílného způsobu využití, což je jedním z hlavních cílů regulace územního rozvoje sídla.
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O.c1.1

Rozvojové předpoklady území, kulturní hodnoty, omezení a limity.
Urbanistická koncepce ÚP vychází z mnoha primárních základních a sekundárních neměnných a nesnadno ovlivnitelných
faktorů. K primárním faktorům náleží zejména:
a)
geomorfologie a hydrologie řešeného území
b)
stávající rostlinný kryt, rozložení lesů, luk a orné půdy, rozmístění kvalitních přírodních prvků v krajině
c)
stávající urbanistická a funkční struktura osídlení vzniklá historickým vývojem
d)
tranzitní trasy hlavních komunikací a inženýrských sítí, které jsou obtížně přeložitelné
Základní limity využití území a kulturní hodnoty jsou uvedeny v kapitole charakteristika současného stavu. Základní rozvojové
předpoklady území, zejména ty, které lze vyjádřit početně tabulkově, jsou podrobně uvedeny v doplňujících P+R. Urbanistická koncepce
navazuje na P+R, analytickou část a respektuje příslušné limity využití území vyplývající z právních předpisů.
Rozvojové předpoklady - obyvatelstvo.
Aktuální údaje o počtu obyvatel uvádí k datu 31. 12. 2011 počet 421 obyvatel a signalizují stabilizaci s tendencí mírného
úbytku oproti minulým rokům. Od roku 2008 ubývalo ročně v průměru 3 - 5 obyvatel. Důležitou demografickou charakteristikou je věková
skladba obyvatel, která je pro stabilizaci osídlení obce příznivá. Převládá značný podíl obyvatelstva v produktivním věku a index
věkového složení má stoupající tendenci. Místní populace má příznivé věkové složení a dosud i mírné přirozené přírůstky obyvatelstva,
snižované však nežádoucím odlivem zejména mladých vzdělaných lidí. Tato kvalitativní výměna při zachování stejného počtu obyvatel
dlouhodobě vykazuje nepříznivý pokles indexu vzdělanosti populace. Velmi malý % podíl vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných
obyvatel je nejnepříznivějším faktorem jak v demografické, tak i v ekonomické sféře.
Pokud jde o předpokládané tendence přirozeného vývoje populace, očekávají se obecné trendy, byť s určitým zpožděním s
mírným zhoršováním věkové struktury. Bude narůstat podíl obyvatel poproduktivního věku na úkor segmentu do 14 ti let při relativně
stabilním počtu obyvatel věku produktivního.
Dosavadní zkušenosti z prognózování vývoje počtu trvalých obyvatel (případně dalších demografických charakteristik) ukazují,
že ve většině případů je reálný vývoj méně progresivní než v odhadech územního plánu. Za příznivý se pokládá takový vývoj, kdy
nedochází k výrazným extrémům - prudkému nárůstu či poklesu počtu obyvatel, vzniku zářezů a vln ve věkové struktuře apod.
Vzhledem k tomu, že demografické chování je ovlivňováno velkým množstvím často neodhadnutelných faktorů, je nutné výhledové
počty obyvatel pokládat jen za směrné.
Rozhodujícím faktorem pro další dlouhodobý vývoj počtu trvale žijících obyvatel nebude přirozená měna. V krátkodobém
horizontu může být vývoj částečně ovlivněn setrvačností dobíhající populační vlny. Pokud jde o tendence přirozené reprodukce
„následuje“ místní populace obecné trendy, byť s určitým zpožděním a při zachování relativně mladé věkové struktury. Zásadní změny a
zejména zvraty v populačním vývoji řešeného území může způsobit pouze dlouhodobá trvalá migrace, a to ve smyslu „zisků“ i „ztrát“. Za
předpokladu, že nebude docházet k přirozenému odpadu bytových jednotek v bytových i rodinných domech a zároveň bude kompletní
využití všech budoucích rozvojových ploch pro bydlení včetně smíšených, dá se očekávat cílový stav v počtu obyvatel obce kolem 421 +
přírůstek 225 osob. Předpokládaný cílový stav po naplnění rozvojových ploch je 646 obyvatel.
Vedle trvalých obyvatel jsou v řešeném území přítomni denní návštěvníci, zejména ve výrobní sféře. Jejich přítomnost
ovlivňuje počty osob v řešeném území, nikoliv však zvýšení nároků na některé druhy občanského vybavení. V současné době je poměr
osob vyjíždějících z obce k osobám přijíždějícím 4/1, tedy výrazně převládají osoby z obce vyjíždějící.
Obec má v tomto spektru podmínek s přihlédnutím k souhrnu faktorů s rozhodujícím vlivem na udržitelný rozvoj území příznivé
podmínky a dobré předpoklady pro další trvalou existenci.
Rozvojové předpoklady – přírodní podmínky.
Značná nadmořská výška se rozkládá po celé ploše řešeného území a pohybuje se v rozmezí 630 – 700 m.n.m. Území je
tvořeno převážně krystalickými břidlicemi s granitoidy a místy neovulkanity. Rozvodné hřbety jsou ploché, objevují se neovulkanické
suky. Velmi podrobný popis geomorfologie, geologie a hydrogeologických poměrů je v průzkumech a rozborech platného ÚPN, který je
jedním z výchozích podkladů pro zpracování ÚP, a kde je možné případné podrobné údaje dohledat.
Krajinné typy, vyskytující se v řešeném území – Rybniční, Lesní, Zemědělská, Lesozemědělská.
Krajinné typy v území dle osídlení – Pozdně středověká krajina Hercynika, Vrcholně středověká sídelní krajina Hercynika.
Krajinné typy v území dle reliefu – Krajina vrchovin Hercynika, Krajina hornatin.
Klimaticky území náleží do mírně teplé oblasti B5 s charakteristikou – mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný. Průměrná roční
teplota je 6 – 6,5 °C, v nejteplejším měsíci červenci dosahují průměrné teploty 16°C, průměrná lednová teplota sahá k – 3°C. Průměrné
srážkové úhrny se pohybují v rozmezí 600 – 650 mm. V ročním chodu srážek mají v průměru nejvyšší úhrn letní měsíce, kdy naprší
v průměru 60 – 80 mm. Nejnižší srážkové úhrny bývají naměřeny v období od září do listopadu a v únoru až březnu (30 – 45 mm). V
území převládají západní až severozápadní větry. Ovzduší v obci (plynné i tuhé emise) není negativně ovlivňováno velkými
průmyslovými závody. Areál potravinářského závodu Holandie a.s. nemá žádný vliv na exhalace.
Znečištění od lokálních zdrojů tepla v jednotlivých objektech se v poslední době snížilo přechodem na topné médium plyn.
Většina území se nachází na plochách s nízkým a středním radonovým indexem pozemku. Část území se nachází na
plochách s vysokým radonovým indexem pozemku. Hodnoty jsou převzaty ze sledovaných dostupných statistických údajů realizovaných
staveb a z prognózních map celostátní sítě.
Odpadní hospodářství je v obci řešeno centrálně s vazbou na odpadní hospodářství města Toužim. Nerecyklovatelný odpad je
ukládán na centrální skládku Činov. Aktivní divoké skládky na území obce nejsou zaznamenány.
Základní podmínky pro zemědělství uvedené v P+R 1997 zůstávají v platnosti. Zemědělství představuje v řešeném území
jeden z hlavních způsobů využívání krajiny, a to zejména s ohledem na výraznou rozlohu půdního fondu. Podíl zemědělské výroby na
pracovních příležitostech obce a celkovém hospodářském výsledku obce není však rozhodující. Přesto velký podíl zemědělské půdy
spolu s přijatými ZÚR KK bude i do budoucna hrát svoji nezanedbatelnou roli.
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Základní podrobné údaje z P+R 1997 zůstávají beze změny. Vzhledem k rozloze lesů v řešeném území nepředstavuje
problematika lesního hospodářství rozhodující faktory.
Ze standardních kategorií přírodních hodnot (VKP, MZCHÚ, Natura 2000, památný strom) se v řešeném katastru nachází
památná lípa v Odolenovicích a EVL 5448 Mezi rybníky.
Rozvojové předpoklady – kulturní hodnoty.
V řešeném území jsou nemovité kulturní památky:
a)
Kostel svatého Vavřince
č. 927
b)
Socha svatého Jana Nepomuckého přemístěná do parku
č. 4213
c)
Smírčí kříž kamenný volně u cesty v polích ve směru na Bečov
č. 928
O.c1.2

Funkční uspořádání.
Plochy pro bydlení v bytových domech (BH) jsou vymezeny pouze na malé ploše a zahrnují bydlení v bytových domech
poválečné výstavby.
Funkční plochy pro bydlení v rodinných domech venkovské (BV) pro výstavbu převážně izolovaných rodinných domů
s hospodářským zázemím jsou vymezeny na většině ploch obce určených pro bydlení, zejména v sídle Odolenovice. Stávající i
navrhované plochy pro tuto formu bydlení jsou umístěny v severozápadní části obce. Část stávajících ploch je ještě umístěna v krajních
polohách obce při výjezdech kolem komunikací.
Funkční plochy rekreace – záhrádkové osady (RZ) jsou v ÚP vymezeny na malých doplňkových plochách sousedících
s plochami pro bydlení.
Dle skutečného umístění, převážně s koncentrací v centru obce, jsou vymezeny funkční plochy současného občanského
vybavení veřejné infrastruktury (OV). Nové plochy s přímým funkčním zařazením pro občanské vybavení nejsou navrženy. Předpokládá
se, že případné stavby občanského vybavení budou součástí plochy smíšené obytné venkovské. Tento návrh je proveden s ohledem na
skutečnost, že hlavní funkce občanského vybavení (OV) jsou v obci stabilizovány.
Plochy pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) jsou v současné době umístěny v centru obce. Nové
plochy nejsou navrženy.
Do funkčních ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) jsou zahrnuty plochy hřiště, dětského
hřiště a ostatní provozní plochy se sportovními areály související. Nové plochy přímo určené této funkci jsou navrženy v sídle
Odolenovice pro výstavbu vícefunkčního hřiště. V budoucnu potřebné nové plochy mohou být realizovány ve smíšených územích.
Sportovní plochy malého rozsahu sloužící potřebám ploch pro bydlení jsou zahrnuty ve smíšených plochách obytných venkovských a
městských.
Občanské vybavení - hřbitovy (OH) stávající je umístěno v jižní části ZÚ Krásného Údolí.
Funkční plochy smíšené obytné venkovské (SV) jak současné tak i navrhované tvoří významný podíl ZÚ. Plochy jsou
vymezeny zejména v centrální části Krásného Údolí a zahrnují území s převažující vícepodlažní zástavbou obytných domů a v menší
míře ostatních subjektů s potřebným zázemím. Nové malé plochy se navrhují rovněž v centrální části obce.
Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) - komunikace, reprezentované silnicemi a místními komunikacemi, tvoří prvky
prostupující jak krajinou, tak sídlem. Hlavní komunikace jsou vymezeny jako samostatné funkční plochy dopravní infrastruktury (jejich
dlouhodobé zachování je v územním plánu závazné). Doplňující ostatní komunikace jsou vymezeny jako plochy veřejných prostranství
(PV). Rozsáhlejší plochy dopravní Infrastruktury nejsou dále členěny a zahrnují parkoviště a řadové garáže. V případě, že garáže slouží
výhradně pro obytné plochy s nimi bezprostředně sousedící, jsou plochy garáží zahrnuty do území pro bydlení. Nové plochy dopravní
infrastruktury pro realizaci hromadných garáží se nenavrhují.
Jako funkční plochy stávající technické infrastruktury inženýrské sítě (TI) jsou určeny plochy stávajících ČOV, čerpacích stanic,
transformoven VN a ostatních zařízení na inženýrských sítích místního i regionálního významu. Nové plochy technické infrastruktury
jsou vymezeny pro rozšíření stávajících zařízení a plochy pro nová zařízení – ČOV, větrné elektrárny, případně trafostanice, regulační
stanice plynu apod. Pokud se jedná o veřejně prospěšné stavby, je jejich poloha přesně definována. Ostatní plochy technické
infrastruktury jsou vymezeny orientačně a jejich poloha není závazná.
Plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL) zahrnují v současné době zejména areál potravinářského podniku
Holandie a.s. Nové plochy VL jsou navrženy v kontaktních územích s tímto výrobním podnikem a mají sloužit převážně pro jeho rozvoj,
případně rozvoj jiných výrobních aktivit lehkého průmyslu.
Stabilizované plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) jsou v současné době vymezeny v severní části
obce. Nové rozvojové plochy ÚP nevymezuje.
Plochy veřejných prostranství (PV) zahrnují plochy kolem komunikací a návsi.
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) jsou plochy veřejné udržované sídelní zeleně náležející k veřejným
kulturním plochám obvykle ve spojení s plochami veřejných prostranství. Nové plochy veřejné zeleně nejsou ÚP navrženy.
Monofunkční plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) jsou vymezeny ve spojení se zahradami a zelenými plochami na
pozemcích soukromých vlastníků, jsou relativně větších rozměrů a nelze je funkčně přiřadit k hlavní funkci, např. bydlení apod.
Monofunkční plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují stávající i navržené vodní plochy různého charakteru.
Plochy zemědělské (NZ) - kvalitní plochy zemědělského půdního fondu jsou vymezeny jako plochy zemědělské. Všechny tyto
plochy mají z hlediska budoucích změn územního plánu vysokou stabilitu.
Plochy lesa s převažujícími produkčními lesy jsou vymezeny jako plochy lesní (NL). Zahrnují kromě převažujících lesů
hospodářských i lesy zvláštního určení. Nové plochy se nenavrhují.
Jednoznačně vymezené plochy biocenter a biokoridorů všech kategorií jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP). Jedná se o
nejstabilnější přírodní zóny v celém řešeném území.
Polyfunkční plochy smíšené nezastavěného území (NS) vymezují široké druhové spektrum nezastavitelných ploch. Vymezují
se tam, kde dochází k překrytí více funkcí a nelze nebo není účelné stanovit dominantní funkci. Veškeré plochy zařazené do této složky
jsou zaměřeny na tvorbu krajiny včetně malých ploch orné půdy a trvalých travních porostů. Na rozhraní zastavitelného území a krajiny
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mohou být součástí těchto ploch i plochy se zaměřením na výhledovou urbanizaci. Tyto plochy bude možno v dlouhodobém časovém
horizontu převést změnou územního plánu do zastavitelných ploch.
Plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT) tvoří nepatrnou plochu v severovýchodním cípu katastru Odolenovice.
O.c1.3 plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) a rodinnou rekreaci (RI)
V obci nejsou vhodná veřejná zařízení pro přechodné ubytování turistů (penziony, turistické ubytovny, hostely apod.). Málo
kapacitní ubytování v soukromí není statisticky podchyceno. Zařízení rekreace a cestovního ruchu mohou být umístěna ve
stabilizovaných i rozvojových plochách smíšeného využití venkovského. Vedle toho je existence ubytovacích zařízení cestovního ruchu
přípustná téměř ve všech ostatních stabilizovaných funkčních plochách, regulována je v podstatě jen přípustná velikost nebo konkrétní
umístění v rámci funkční plochy.
Rozšíření kapacity lůžek pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu bude přímo souviset s nárůstem poptávky a rozvojem
atraktivnosti celého regionu pro vícedenní a dlouhodobou turistiku. Současná konfigurace faktorů ovlivňujících turistický průmysl
v kombinaci s polohou obce vůči atraktivnějším centrům Toužim a Bečov nad Teplou nezakládá rozhodné předpoklady pro vícedenní
turistické pobyty spojené s venkovskými aktivitami, agroturistikou, cykloturistikou, sportovním rybařením a případně dalšími formami
kolektivní rekreace, které nejsou v současné době více rozvinuté. Rovněž malý rozvoj lze do budoucna očekávat v dalších formách
rekreačních pobytů, protože obec nemá prozatím odpovídající zdroje, na které je dlouhodobý pobyt vázán. Z těchto důvodů
předpokládáme pouze minimální pozvolný růst lůžkových kapacit v některé ze zařízení hromadného ubytování.
Níže uvedené odhady se opírají o odhady a vývoj ve stejných nebo podobně strukturovaných obcích v celé oblasti
západočeského regionu. Pro tyto funkce nenavrhuje ÚP samostatné rozvojové plochy.
ÚP vymezuje následující funkční plochy:
O.c1.4 Výroba a skladování – (VL, VD).
VL
Výroba a skladování – lehký průmysl. Stávající plochy jsou vymezeny v severní části Krásného Údolí v celkové výměře 0,7376
ha. Nové plochy ÚP navrhuje v rozloze 3,5637 ha.
VD
Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba. Stávající plochy jsou vymezeny v severní části Krásného Údolí v ploše
0,6377 ha. ÚP nenavrhuje nové rozvojové plochy. Další malá zařízení pro výrobu a zejména služby výrobního charakteru
mohou být umístěna ve stabilizovaných i rozvojových plochách území smíšeného obytného venkovského.
O.c1.5 Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií.
Z01 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z02 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z10 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z10 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Lhůty pro pořízení územních studií jsou časově neomezeny.
O.c2
Plochy s rozdílným způsobem využití.
O.c2.1 Základní koncepce.
ÚP člení území obce na část nezastavěnou (neurbanizovanou) – krajinu, a část zastavěnou a zastavitelné plochy (urbanizovanou) –
sídlo. Celé řešené území je bezezbytku rozčleněno do ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP vymezuje plochy těchto druhů:

značka
BH
BV
RZ
OV
OM
OS
OH
SV
DS
TI
TX
VL
VD
VZ
PV
ZV
ZS
W
NZ
NL
NL
NP
NS
NT
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Základní bilance funkčních ploch
funkční využití ploch dle minis 2.2
bydlení v bytových domech
bydlení v rodinných domech - venkovské
rekreace zahrádkové osady
občanské vybavení veřejná infrastruktura
občanské vybavení komerční zařizení malá a střední
občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení
občanské vybavení hřbitovy
smíšené obytné venkovské
dopravní infrastruktura silniční
technické infrastruktura inženýrské sítě
technické infrastruktura inženýrské sítě nezastavitelné
výroba a skladování lehký průmysl
výroba a skladování drobná a řemeslná výroba
výroba a skladování zemědělská výroba
veřejná prostranství
veřejná prostranství veřejná zeleň
zeleň soukromá a vyhrazená
plochy vodní a vodohospodářské
plochy zemědělské
plochy lesní (les hospodářský)
plochy lesní (les zvláštního určení)
plochy přírodní
plochy smíšené nezastavěného území
plochy těžby nerostů nezastavitelné
celkem ha
správní území Krásné Údolí celkem v ha

správní území Krásné Údolí v ha
rezerva
návrh
stav
0,0000
1,2638
9,0645
11,1790
0,2226
0,5843
0,0000
0,6643
0,0000
0,1032
0,1303
1,0044
0,0000
0,1014
0,6568
4,5349
0,0080
10,9693
1,3265
0,1520
11,7071
0,0000
3,5637
0,7376
0,0000
0,6377
0,4282
2,9214
0,0000
1,2999
0,0000
0,2425
0,0000
2,0637
0,0000
8,4747
2,4698
659,0014
0,0000
142,1611
0,0000
2,0558
0,0000
30,3698
0,3764
12,6579
0,0000
0,5321
29,9539
893,7122
923,6661
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Pro každý typ plochy jsou stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které je v ní přípustné, nepřípustné nebo podmíněně
přípustné umisťovat. Pro každý typ plochy jsou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu, tj. podmínky prostorového
uspořádání – regulace výšky zástavby a intenzity využití pozemků v plochách.
Druhy ploch s rozdílným využitím – s výjimkou ploch zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) a plochy veřejných prostranství –
veřejné zeleně (ZV) – odpovídají požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
O.c2.2 Odůvodnění vymezení plochy s jiným způsobem využití než stanoví § 4 až 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území.
V ÚP byly nad rámec výčtu ploch s rozdílným způsobem využití uvedeným v §§ 4–19 vyhlášky č.501/2006 Sb., doplněny další
funkční plochy:
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) - mají funkci sídelní zeleně ve smyslu požadavku přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb. Dle tohoto požadavku je třeba v rámci urbanistické koncepce vymezit systém sídelní zeleně. Hlavním účelem vymezení
těchto ploch je stabilizace přírodní složky v ZÚ, vytvoření předpokladů pro průchod interakčních prvků, nebo přímo prvků ÚSES přes ZÚ.
Zároveň tyto plochy slouží k bezprostřední krátkodobé rekreaci obyvatel. Jedná se o plochy s vysokým podílem vegetačního porostu
v ZÚ, případně se ZÚ sousedící, kde je nezbytné stabilizovat a posílit charakter přírodního prostředí uvnitř a na kraji sídla. Do systému
této zeleně patří i alejová stromořadí a doprovodná zeleň podél komunikací a vodotečí procházející ZÚ. V ÚP jsou tyto plochy
stabilizovány v centru obce.
Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) navazují na plochy zastavěné převážně rodinnými domy a funkčně s nimi souvisí.
Jejich velikost a umístění však neumožňuje přiřazení do funkčních ploch s různými formami bydlení. Plochy jsou nezastavitelné a
vhodným způsobem doplňují další typy ploch zeleně uvnitř sídla.
O.c2.3 Vymezení zastavěného území.
V ÚP je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Zastavěné území je vymezeno k datu 9. 9. 2012 v grafické příloze na výkresech č. N1, N2, N3, N4, N5, O1, O3, a zaujímá plochu
celkem 34,99 ha.
O.c3

Obyvatelstvo, bydlení (BH, BV, SV).
Bydlení je základní funkcí v zastavěném území obce. ÚP vymezuje následující stabilizované funkční plochy, které jsou přímo
určeny pro bydlení, případně ve kterých je bydlení jednou z přípustných funkcí.
název funkční plochy
označení
výměra v ha
Plochy pro bydlení v bytových domech hromadné
BH
1,2638
Plochy pro bydlení v RD venkovské
BV
11,1790
Plochy smíšené obytné venkovské
SV
4,5349
Celkem
16,9777
Celkem tedy vymezuje 16,9777 ha stabilizovaných funkčních ploch s možností pro bydlení.
ÚP navrhuje následující rozvojové funkční plochy, které jsou určeny pro bydlení, případně ve kterých je bydlení jednou z hlavních funkcí.
název funkční plochy
označení
výměra v ha
Plochy pro bydlení v RD venkovské
BV
9,0645
Plochy smíšené obytné venkovské
SV
0,6568
Celkem
9,7213
Celkem ÚP vymezuje 9,7213 ha rozvojových funkčních ploch s možností pro bydlení.
Předpokládaný nárůst počtu obyvatel v rozvojových plochách je 225 obyvatel při výchozím ukazateli 22,5 obyvatel na 1 ha
v převažujícím bydlení BV.
Předpokládaný přírůstek trvalých obyvatel obce nevyvolává bezprostřední potřebu umístění nové veřejné vybavenosti,
případně plošné rozšíření stávající (školství, zdravotnictví, sociální služby, ochrana obyvatelstva apod.) v rámci správního území obce.
Stávající plošné kapacity jsou dostatečné do odhadovaného nárůstu o 120 obyvatel maximálně. Při překročení současného počtu
obyvatel o cca 120 bude třeba některé složky občanské vybavenosti posílit. Rozšíření, případné vybudování nových zařízení občanské
vybavenosti může být realizováno v rámci již vymezených funkčních ploch, nebo v rámci polyfunkčních smíšených území a v území
specifickém.
Základní komerční vybavenost obce bude kryta nabídkou a poptávkou v rámci možností daných regulativy využití pozemků
v jednotlivých funkčních plochách. Potřeby vyšší vybavenosti kryje sousední spádové město Toužim, případně krajské město Karlovy
Vary.
O.c4
O.c4.1

Veřejná infrastruktura.
Občanská vybavenost (OV, OS, OM, OH).
Současná struktura občanské vybavenosti je s přihlédnutím k bezprostřední poloze města Toužim na dostatečné úrovni. Obec
disponuje stabilizovaným základním vybavení pro uspokojení potřeb obyvatel. V rámci navrhované koncepce rozvoje obce nejsou
uplatněny nové plochy pro občanskou vybavenost (školství, sociální služby, kultura, veřejná správa atd.), navržena jsou pouze menší
nová plocha pro víceúčelové hřiště. Další malá zařízení občanské vybavenosti mohou být umístěna ve stabilizovaných i rozvojových
plochách smíšeného využití městského nebo venkovského.
ÚP vymezuje 0,6643 ha stabilizovaných samostatných funkčních ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV),
0,1032 ha (OM), 1,0044 ha (OS), 0,1014 ha (OH).
ÚP navrhuje doplnění plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) o plochu 0,1303 ha.
O.c4.2

Dopravní infrastruktura (DS), silniční, železniční doprava, doprava v klidu, cyklistická a turistická doprava.
Železniční doprava.
Obcí neprochází železniční trať.
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Silniční doprava.
Průjezdná silnice I. třídy a III. třídy – zajišťují dopravní obslužnost celého území. Přes řešené území prochází komunikace I. tř.
I/20 a komunikace III. tř. č. 1793 a 19826. Komunikace III. třídy, vedoucí přes urbanizované území obou katastrů, tvoří zároveň základní
dopravní páteř obce s důležitým napojením směrem do sousedních obcí – Brť a Přílezy. Nové plochy pro komunikace těchto tříd ÚP
nevymezuje.
Místní komunikace základní a ostatní navazují na páteřní komunikace I. a III. třídy a tvoří sekundární dopravní síť obsluhující
stávající urbanizované území i navrhované funkční plochy. Nově navržena je část místní komunikace, zajišťující přístup k ČOV Krásné
Údolí. Jiné nové plochy pro komunikace této kategorie ÚP nevymezuje.
Místní komunikace bez vlastního katastrálně odděleného pozemku prochází přes pozemky s jinou funkcí, jsou pro dopravní
strukturu obce nevýznamné a zůstanou součástí jiných funkčních ploch. Nové plochy pro komunikace této kategorie ÚP nevymezuje.
Místní komunikace zklidněné – se navrhují v nových rozvojových plochách určených k bydlení. Územní plán nenavrhuje
přesné trasy těchto komunikací. Trasy těchto komunikací se řeší v rámci územních studií jednotlivých území pro konkrétního
objednatele.
Ostatní cesty nemotoristické – v rámci návrhu ÚP se nové nenavrhují. Stávající Skokovská cesta vede po výše uvedených
komunikacích vyššího řádu.
Účelové zemědělské komunikace (polní cesty) – jsou v návrhu ÚP součástí příslušných funkčních ploch.
Řešeným územím neprochází v současnosti značené cyklotrasy. V rámci návrhu ÚP se nové nenavrhují.
Doprava v klidu zahrnuje specifikaci požadavků na plochy pro zajištění parkovacích a odstavných stání osobních vozů a autobusů, což
jednoznačně nařizují legislativní předpoklady a jednoznačně vymezují normové zásady. Parkovací stání je plocha, která slouží
k parkování vozidla např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání apod. Parkování krátkodobé je do 2 hodin trvání, nad 2 hodiny jde o
parkování dlouhodobé. Odstavné stání slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo sídla provozovatele vozidla po dobu, kdy se
vozidlo nepoužívá. Pro celé řešené území musí platit zásada, že investor každé stavby či provozovatel každé aktivity (hotel, sport, úřad,
bydlení, průmyslový areál, sklady apod.), která vyvolala požadavky na dopravu v klidu, musí příslušné plochy pro ni zajistit mimo prostor
veřejné komunikace, zpravidla na vlastním pozemku (ČSN 736110, Vyhláška MŽP č.502/2000 Sb.). Bytová výstavba realizována na
samostatných pozemcích formou rodinných domů musí mít řešeno odstavování vozidel na svém pozemku. Parkování a odstavování
vozidel v obytných okrscích je řešeno tak, že vedle ploch, které jsou realizovány na pozemcích jednotlivých obytných budov, je
odstavování možné i na dalších veřejných parkovištích s ohledem na doporučenou docházkovou vzdálenost do 500 metrů.
Obec není postižena koloniemi řadových garáží. ÚP ani pro následné období nevymezuje samostatné plochy pro skupinovou
výstavbu garáží.
Stávající turistická Skokovská cesta vede po výše uvedených komunikacích vyššího řádu a tak to i zůstane.
Účelové zemědělské komunikace (polní cesty) – jsou v návrhu ÚP součástí příslušných funkčních ploch.
Řešeným územím neprochází v současnosti značené cyklotrasy. Návrh ÚP nevymezuje nové cyklotrasy.
ÚP vymezuje na řešeném území stávající plochy 10,9693 ha pro silniční dopravu.
ÚP vymezuje na řešeném území nové plochy 0,080 ha pro silniční dopravu.
O.c4.3

Technická infrastruktura (TI), vodní toky a odvodnění, zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií,
zásobování teplem, zásobování plynem, telekomunikace.
Vodní toky a odvodnění území.
Odvod povrchových vod je zajištěn povrchovými vodními toky, které jsou součástí ÚSES. Převažující část zastavěné části
obce odvodňují příkopy, případně samostatné úseky dešťové kanalizace zaústěné do povrchových vodotečí.
Pro stávající vodní toky a vodní plochy se nenavrhují žádné změny. Budou i nadále sloužit jako recipienty srážkových vod
z dnes zastavěných a rozvojových ploch. Řádnou údržbou koryta a břehových porostů bude udržován současný stav. Pro odvádění
srážkových vod z průmyslových ploch v severní části Krásného Údolí doporučujeme vybudovat v rámci vlastní funkční plochy dešťovou
kanalizaci se zaústěním do nejbližšího povrchového recipientu. Bilance odváděných srážkových vod je uvedena v kapitole „kanalizace“.
Zásobování pitnou vodou.
Zásobování pitnou vodou zajišťuje společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Vodovodní síť obce je součástí
karlovarského vodovodního systému. Hlavním zdrojem pitné vody pro Krásné Údolí je i nadále vodovodní systém napojený na vodojem
v západní části obce (VDJ 1 – vodojem Krásné Údolí 100 m3, 669,66 / 666,87 m. n. m.), do kterého je voda přiváděna výtlakem ze
sousedního katastru Útvina. Hlavním zdrojem vody pro Odolenovice je i nadále vodovodní systém napojený na vodojem
v severozápadní části sídla (VDJ – Odolenovice 50 m3, 675,50 / 673,70 m.n.m.), který získává vodu z přilehlých pramenišť A a B.
Zásobní řady v obou sídlech mají DN 200,160 a 75 mm, vodovodní síť je v rozmezí 50 – 150 mm.
Plánované propojení vodovodní sítě v sídle Odolenovice s vodovodním řadem v sousedním katastru Přílezy je možné provést
bez vymezení nových ploch a koridorů v ÚP. V případě propojení vodovodních soustav je možné lokální zdroj vody v sídle odstavit.
Propojení těchto vodovodů je zapracováno v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
Lokální stávající studny mohou být dále využívány za podmínky splnění zákonných ustanovení nakládání s vodami.
Zásobování vodou vychází z počtu současných obyvatel a z uvažovaného využívání ploch navržených pro zástavbu. V
současnosti neexistuje jednotná směrnice pro výpočet potřeby vody, výpočet vychází z podrobného rozboru minulých potřeb a z
očekávaného vývoje do budoucnosti. Počet obyvatel je kombinací výhledu dle ÚP a plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obcí
Karlovarského kraje. Obyvatelé s takzvanou omezenou působností jsou účastníci individuální rekreace, obyvatelé dojíždějící za
zaměstnáním a k nepravidelným návštěvám. Počty obyvatel stálých a s omezenou působností jsou uvedeny v následujícím přehledu pro
výpočet potřeby vody:
Počet trvale obydlených bytů - aktuální stav ze sčítání roku 2011
151
(51 BJ ve vlastním domě, 69 BJ v osob. vl., 15 BJ nájemních, 1 BJ družstevní)
(10 byt. domů, 58 RD)
Počet trvale obydlených bytů (výhled TOB)
235
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Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%)
100,0 %
Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%)
72,6 %
Počet obyvatel stálých v cílovém stavu, v trvale obydlených bytech - předpoklady
646 obyvatel
z toho zásobovaných pitnou vodou z vodovodu
646
s plynem zavedeným do bytu
465
napojených na kanalizaci
646
Občanská vybavenost komerční povahy, tj. četná obchodní zařízení soukromých společností a fyzických osob všeho druhu a
provozovny integrovaných služeb drobných živnostníků nejsou do bilančního výpočtu zaznamenány. V následujícím přehledu jsou
uvedeny ostatní důležité složky občanské vybavenosti - pobočka veřejné knihovny, mateřská škola, ordinace praktického lékaře pro
dospělé a výhledově i pro děti se kterými výpočty uvažují.
V katastru obce nejsou veřejná zařízení pro přechodné ubytování turistů (penziony, turistické ubytovny, hostely apod.), která
by se do celkové bilance zahrnovala. Nízkokapacitní ubytování v soukromí není statisticky podchyceno a v celkových bilancích je
započteno v trvale žijícím obyvatelstvu.
Sportovní zařízení sloužící veřejnosti - je bez zázemí se spotřebou vody.
Od roku 1990 je možné zaznamenat jak pokles specifické spotřeby vody fakturované pro obyvatelstvo tak i pro ostatní, tj. pro
průmysl a služby. Pro stanovení výhledové specifické potřeby vody v domácnostech potřeby byla zvolena metoda individuálního
rozboru. Hodnoty potřeby vody byly převzaty jednak z literatury a jednak ze znalostí současného využití vody v domácnostech. K roku
2030 je to 150 l.os-1 .den-1. Stanovení výhledové specifické potřeby pro ostatní odběratele podrobným průzkumem je obtížné. Řada
podnikatelských subjektů své výhledové záměry považuje za obchodní tajemství a odmítají je poskytovat. Výhledová specifická potřeba
vody fakturované pro ostatní odběratele byla stanovena na základě současných spotřeb pro rok 2030 ve výši 70 l.os-1/den. Pro základní
výpočet bilancované spotřeby vody uvažuje návrh 230 l/os/den.
Průměrná denní potřeba - Qp
Maximální denní potřeba - Qdmax = Qp x kd (koeficient denní nerovnoměrnosti … kd = 1,30)
Výpočty jsou uváděny pro výhledový stav pro rok 2030.
Tabulka potřeby vody:
Potřeba vody
m3.d-1
m3.hod-1
l.s-1
QP
148,6
6,1
1,69
Qdmax
193,1
2,23
V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje je plánován nový kapacitní vodojem Krásné Údolí VDJ 2 o
kapacitě 2 x 200 m3 na kótě 700,0 m.n.m. s propojením do dalších sousedních obcí. Od vodojemu je navržena veřejně prospěšná
stavba č. VT1 (dle ZÚR KK VPS č. V. 05) Vodovod Krásné Údolí – Chodov – Bečov nad Teplou – Nová Ves.
Systém zásobování obou katastrů správního území pitnou vodou je v současné době vyhovující. Nové lokality určené
k zástavbě budou napojeny na stávající síť jejím rozšířením, případně posílením na části stávající trasy. Vodovodní síť s navrženými
úpravami je kapacitně vyhovující.
Kanalizace splašková a děšťová.
Odvod odpadních vod splaškového charakteru zajišťuje společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Systém oddílné a
jednotné kanalizace zůstane v sídle Krásné Údolí zachován. Kanalizace jednotná i splašková v Krásném Údolí je svedena na ČOV
Krásné Údolí. Kapacita stávající ČOV je dostatečná i pro nárůst splaškových vod na rozvojových plochách. Severovýchodní plochy
výroby a skladování, které nelze napojit na gravitační řady kanalizace budou i nadále využívat stávající čerpací stanici odpadních vod
(ČSOV ).
Sídlo Odolenovice nemá založenou kanalizační síť. ÚP vymezuje potřebnou plochu Z12/TI pro novou ČOV. Pro vedení
splaškové kanalizace v sídle Odolenovice jsou vymezeny vhodné veřejné a dopravní plochy.
Koncepce odkanalizování obce zůstane zachována, kanalizace bude i nadále principielně řešena jako oddílná s tím, že úseky
jednotné kanalizace budou podle možností převáděny na oddílnou. Návrh nové zástavby ovlivní kanalizaci pouze nepatrně, dimenze
stok splaškové kanalizace jsou kapacitní.
Dešťová kanalizace je v Krásném Údolí v omezeném rozsahu vedena samostatně, a ústí do nejbližších příkopů terénních i
komunikačních a následně do nejbližší vodoteče. V sídle Odolenovice není systém dešťové kanalizace založen. Dešťové vody jsou i
nadále vedeny do okolních ploch kolem sídla a do přilehlé vodoteče. Kapacita, trasy vedení i výškové poměry zakládají dobré výchozí
podmínky pro odvod srážkových povrchových vod z celého urbanizovaného území a nevyžadují úpravy, které by bylo nutné zajistit
formou opatření v ÚP.
Energetika.
Krásné Údolí je zásobováno elektrickou energií z rozvodného systému 22 kV, který prochází oběma řešenými katastry a
pokračuje do katastru Přílezy. Na hlavní rozvodné vedení 22 kV je napojena soustava 5 +1 transformačních stanic TS 22/0,4 kV, ze
kterých je NN rozvodná síť vedena venkovním i kabelovým rozvodem. Celkově lze konstatovat, že zásobování elektrickou energií je
vyhovující s potřebnou rezervou a může být posíleno, pokud bude v souvislosti s rozvojem území třeba.
Zálohování místního systému zásobování elektrickou energií je zajištěno propojením venkovních vedení 22kV v katastru.
Nové trasování venkovních vedení 22kV se nenavrhuje. Stávající trasy ve stabilizovaných územích jsou vyhovující a
přizpůsobeny současné potřebě.
Nárůst spotřeby elektrické energie ve stabilizovaných i rozvojových územích je kryt posílením výkonu na stávajících
trafostanicích a doplněním nových transformačních stanic na kabelových rozvodech 22kV v místech soustředěné spotřeby.
Předpokládané nárůsty spotřeby pro bytové jednotky v RD a bytových domech vychází z plánovaných rozvojových ploch a
průměrné obložnosti bytové jednotky 2,7 osob/1 byt. jednotku.
Plánovaný nárůst počtu obyvatel
225
Předpoklad nových bytových jednotek
max. 84
Průměrný příkon pro jednu bytovou jednotku
15 kW
Celkový příkon
1 260 kW
Soudobost
0,25
Soudobý příkon
315 kW
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Pro ostatní funkce nelze nárůst spotřeby elektrické energie odhadnout vzhledem k absenci rámcových plánovacích ukazatelů.
Druhová pestrost, neurčitá velikost budoucích spotřebitelů a rychlý vývoj energetických zařízení získávajících energii z obnovitelných
zdrojů neumožňují základní bilancování.
V principu lze konstatovat, že současná energetická soustava bude udržována, podle potřeby ve stávajících trasách
posilována její přenosová kapacita, a podle potřeb jednotlivých spotřebitelů budovány v optimálních místech na nových rozvojových
plochách trafostanice. Pro jejich umístění nejsou z praktických důvodů vymezovány plochy, které lze zodpovědně určit nejdříve
v podrobnější územní studii.
Zásobování plynem.
Zásobování plynem v Krásném Údolí je zajištěno ze středotlaké sítě, která je přivedena ze sousedního katastru Útvina.
ÚP nenavrhuje plynofikaci dalších konkrétních rozvojových ploch. Úprava a další rozšíření místní sítě v již plynofikovaném
sídle včetně přívodního řadu pro Odolenovice je v souladu s ustanovením tohoto odstavce.
Rozvod plynu je proveden STL distribuční sítí, provozovanou o tlakové hladině 300 kPa. Technický stav a kapacita připojení je
vyhovující včetně potřebné rezervy pro budoucí rozvoj.
Plynofikace obce je řešena v souladu s požadavky platného zákona č. 458 / 2000 Sb., resp. jeho novely z roku 2004 (zákon č.
458/ 2000 Sb. - Díl č. 2 Plynárenství (§ 55 až § 75).
Počet trvale obydlených bytů (výhled TOB)
235
Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%)
75 %
Počet obyvatel stálých v cílovém stavu, v trvale obydlených bytech
646 obyvatel
z toho s plynem zavedeným do bytu
485
Plánovaná bilance spotřeb plynu – rozšíření spotřeby (odběrů): s ohledem na nemožnost specifikace OPZ v průmyslové zóně jsou
bilance potřeb plynu uvedeny pouze pro bydlení, občanskou vybavenost, služby a drobnou výrobu.
obytná zástavba (do 6 tis m3/rok)
336,0 m3/hod
výroba a občanská vybavenost (do 6 tis m3/rok)
72,0 m3/hod
Celkem
408,0 m3/hod
Redukovaná spotřeba plynu
320,0 m3/hod
Předpokládaná roční spotřeba plynu v obci bude okolo
263.000,00 m3/rok.
Výpočet množství škodlivých imisí vypouštěných z objektů pro palivo zemní plyn (Hu 33,6 kJ/m3).
popílek 302 kg/106 m3 * Vp
792 kg / rok
Nox
1.920 kg /106 m3 * Vp
5 038 kg / rok
CO
320 kg/106 m3 * Vp
840 kg / rok
Zásobování teplem.
Centrální zásobování teplem (CZT) včetně veřejné rozvodné sítě v obci není. V rámci areálů výrobních závodů jsou
individuální centralizované zdroje zásobující pouze objekty uvnitř areálů, nebo objekty majetkově a funkčně související.
ÚP nenavrhuje žádnou funkční plochu pro zařízení technické infrastruktury – CZT.
Spotřebitelé, kteří nejsou napojeny na vytápění lokálních centralizovaných zdrojů, využívají k vytápění plyn, nebo v omezeném
množství elektrickou energii. Návrh koncepce zásobování teplem se v návrhovém období ÚP pravděpodobně nezmění. Předpokládáme
však, že v souladu s nově připravovanými normami EU v oblasti tepelně technických požadavků na stavby dojde v blízké budoucnosti
k výraznému posunu v energetické soběstačnosti jednotlivých staveb. Každá stavba, a to i soukromá, bude muset být energeticky
soběstačná, to znamená, že bude moci spotřebovat pouze tolik energie, kolik si sama dokáže vyrobit, či zajistit od jiného výrobce
energie získané z obnovitelných zdrojů. To povede dále k významnému snížení nároků na přímé zdroje energie (klasická elektřina, plyn)
a k upevnění decentralizace zdrojů na jednotlivých stavbách a areálech. Dominantní postavení budou mít účinné zdroje energie ze
slunce, větru, vzduchu, vody apod. v čele s moderními typy tepelných čerpadel.
Do té doby bude jako hlavní topné medium pro rozvojové plochy nadále převážně využíván zemní plyn, popř. elektrická
energie, výjimečně tuhá ekologická i ostatní paliva. PB jako topné médium nebude rozšiřován. Nové klasické zdroje budou odpovídat
novým požadavkům na kvalitu vypouštěných imisí, zejména použitím kondenzačních plynových kotlů využívajících kondenzaci spalin.
Telekomunikace.
Současná koncepce pevné ani mobilní telekomunikační sítě se nemění, je daná především jejich provozovateli. Místní síť je
napojena na digitální spojovací technologii Karlovy Vary – Rybáře. V obci je umístěno několik síťových rozvaděčů. Dálková síť je
zastoupena úložným dálkovým optickým kabelem Karlovy Vary - Ostrov s ochranným pásmem 1,5 m na obě strany krajního vedení.
a)
Operátor veřejné SEK (sítí elektronických komunikací) rozvoj kabelových úložných sítí vzhledem k finanční náročnosti
nedělá. V rámci budování veřejné SEK se pouze napojují zákazníci, kteří požadují přípojku SEK a to za předpokladu, že stavba
je finančně návratná.
b)
Katastrálním územím prochází trasa DOKu (dálkových optických kabelů). V rámci staveb DOKu byly budovány první optické
kabely s poměrně nízkým počtem vláken. V současné době prochází obcí dva optické kabely.
c)
Pro výstavbu optických sítí je nadále nutné v souladu s ČSN 736005 počítat v chodnících a podél přístupových komunikací s
pásmem pro pokládku hlavní trasy SEK, ze které budou odbočovat přípojky k jednotlivým nemovitostem.
Technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI).
ÚP vymezuje pro zařízení technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) stávající plochy 0,1520 ha.
ÚP vymezuje rozvojové plochy TI a TX pro vybudování 6ti větrných elektráren. Komplex větrných elektráren byl v návrhu ÚP
zpracován ve variantách, které byly posuzovány z hlediska vlivu na životní prostředí, z hlediska vlivu na krajinný ráz i z hlediska
minimálních dopadů na zábory ZPF a celkový negativní dopad na provozování zemědělské výroby v zájmové oblasti výstavby
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elektráren. Jednotlivé varianty s vyhodnocením dopadu na ZPF jsou uvedeny v následující kapitole O.e včetně podrobného
vyhodnocení.
Posouzení vlivu elektráren na ŽP a na krajinný ráz jsou samostatné obsažné dokumenty, které potenciální stavebník pořizoval
souběžně s pořízením ÚP, a jsou uloženy u rozhodných správních orgánů k nahlédnutí. Dokument VTE Krásné Údolí – hodnocení
krajinného rázu je samostatnou přílohou č. 1. ÚP. Protože obě posouzení nevyloučila možnost umístění větrných elektráren ve
zvoleném území dle posuzovaných návrhů, jsou tato zařízení technické infrastruktury do ÚP zapracována. Celková plocha pro novou TI
je 1,3265 ha.
ÚP nevymezuje plochu pro plánovaný vodojem VDJ 2 Krásné Údolí o kapacitě 2 x 200 m3 na kótě 700,0 m.n.m. na ppč.
1233/43. Požadavek na vymezení konkrétní plochy nebyl v zadání ÚP uplatněn, a v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského
kraje je zamýšlený vodojem vyznačen pouze značkou bez bližšího určení. Předpokládáme, že zamýšlený vodojem může být umístěn
v ploše vymezeného koridoru pro VPS VT1 (dle ZÚR KK č. V. 05), Vodovod Krásné Údolí – Chodov – Bečov nad Teplou – Nová Ves.
Konkrétní plocha bude vymezena podle požadavků v průběhu projednávání ÚP.
O.c4.4

Veřejná prostranství (PV), veřejná zeleň (ZV)
ÚP potvrzuje stávající veřejná prostranství jako významné urbanistické hodnoty obce sloužící zejména k zajištění prostupnosti
urbanizovaného území a k otevření prostoru v sídelní struktuře. ÚP nevymezuje nová veřejná prostranství.
ÚP potvrzuje stávající plochy pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň v centrální části obce jako důležité prvky sídelní zeleně.
Plochy navazují na stávající veřejné prostory. Tyto plochy jsou určeny pro udržovanou veřejně přístupnou zeleň, jako jsou parky, sady,
zahrady apod. využívané hlavně pro odpočinek a relaxaci.
Plochy veřejných prostranství (PV) zaujímají celkem 1,2999 ha.
Plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV) zaujímají celkem 0,2425 ha.

O.c5
O.c5.1
-----

Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody, krajinná ekologie, nerostné suroviny (NL, NZ, NP, NS, ZS, W, NT).
Rozvojové předpoklady, přírodní hodnoty, ochrana přírody, plochy zemědělské a lesů (NZ, NL).
Rozvojové předpoklady.
Značná nadmořská výška se rozkládá po celé ploše řešeného území a pohybuje se v rozmezí 630 – 700 m.n.m. Klimaticky
území náleží do mírně teplé oblasti B5 s charakteristikou – mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný. Průměrná roční teplota je 6 – 6,5 °C,
v nejteplejším měsíci červenci dosahují průměrné teploty 16°C, průměrná lednová teplota sahá k – 3°C. Průměrné srážkové úhrny se
pohybují v rozmezí 600 – 650 mm. V ročním chodu srážek mají v průměru nejvyšší úhrn letní měsíce, kdy naprší v průměru 60 – 80 mm.
Nejnižší srážkové úhrny bývají naměřeny v období od září do listopadu a v únoru až březnu (30 – 45 mm). V území převládají západní
až severozápadní větry.
Ovzduší v obci (plynné i tuhé emise) není negativně ovlivňováno velkými průmyslovými závody. Areál potravinářského závodu
Holandie a.s. nemá žádný vliv na exhalace. Znečištění od lokálních zdrojů tepla v jednotlivých objektech se snížilo přechodem na topné
médium plyn.
Odpadní hospodářství je v obci řešeno centrálně s vazbou na odpadní hospodářství města Toužim. Nerecyklovatelný odpad je
ukládán na centrální skládku Činov. Aktivní divoké skládky na území obce nejsou zaznamenány.
Zemědělství představuje v řešeném území jeden z hlavních způsobů využívání krajiny, a to zejména s ohledem na výraznou
rozlohu půdního fondu.
Vzhledem k rozloze lesů v řešeném území nepředstavuje problematika lesního hospodářství rozhodující faktory.
Kvalitními prvky v krajině jsou vodní toky – potoky, po jejichž trasách probíhají prvky ÚSES. Potoky spojují volné vodní plochy
v krajině a spolu s ostaními okolními rozsáhlejšími porosty tvoří hodnotnou krajinotvornou část obce.
----Přírodní hodnoty.
Ze standardních kategorií přírodních hodnot (VKP, MZCHÚ, Natura 2000, památný strom) se v řešeném katastru nachází
památná lípa v Odolenovicích a EVL 5448 Mezi rybníky.
Za přírodní hodnoty bez zákonného ustanovení považujeme rozptýlenou zeleň - většinou spontánně vzniklé liniové nebo
plošné dřevinné porosty při cestách, vodních tocích, na mezích a nevyužívaných plochách, které svou polohou a rozlohou vůči
celkovému urbanizovanému území obce plní důležitou krajinářskou a ekologickou funkci.
----Plochy zemědělské (NZ).
Zemědělství v řešeném území představuje významný způsob využívání krajiny a způsob hospodaření na zemědělské půdě
významně ovlivňuje rovnováhu všech přírodních ekosystémů. Podíl zemědělské výroby na pracovních příležitostech obce a celkovém
hospodářském výsledku obce však není rozhodující. Kvalita zemědělských půd je velmi dobrá, avšak s ohledem na celostátní trend
poklesu zemědělské produkce se nedá předpokládat významnější rozvoj zemědělství s vlivem na hospodářský i ostatní rozvoj obce.
Přesto velký podíl zemědělské půdy spolu s přijatými ZÚR KK bude i do budoucna hrát svoji nezanedbatelnou roli.
V katastru obce nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy. Značná část zemědělské půdy má investice v podobě
meliorací. Plochy zemědělské zaujímají celkem 659,0014 ha. ÚP převádí zastavitelné plochy dle ÚPN zpětně do ploch zemědělských
v rozsahu 2,4698 ha. Značná část plochy zemědělské půdy o výměře 320,74 ha je meliorovaná.
----Plochy lesů (NL).
Důležitým krajinným prvkem jsou lesy zejména v západní části řešeného území. Lesy přechází do kompaktních útvarů na
sousedních katastrech a tvoří významnou část regionu. Rozloha lesů hospodářských i zvláštního určení je 144,2169 ha. Podílová
hodnota lesů z celkové výměry správního území je v rámci kraje podprůměrná (15,98 %), kde rozloha pozemků PUPFL činí 43 %, a
podprůměrná je i ve vztahu k výměře PUPFL v rámci celé České republiky (34%). Ve struktuře lesů jsou zastoupeny lesy hospodářské a
zvláštního určení. V dřevinné skladbě lesních porostů převládá smrk, méně je zastoupena borovice s modřínem, jedle jen výjimečně.
Z listnáčů je nejčastější buk, javor, bříza a jeřáb, pomístně dub. Podél vodních toků se vyskytují břehové porosty olše a vrby.
Plochy lesní (NL) zahrnují všechny lesy, které nebyly zahrnuty do ploch přírodních (NP), respektive do prvků ÚSES. Plochy
lesní celkem zaujímají 144,2169 ha.
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O.c5.2

Odůvodnění navrženého uspořádání krajiny, plochy smíšené nezastavěného území (NS, ZS).
ÚP navrhuje základní funkční členění krajiny - neurbanizované části území obce - do ploch s rozdílným způsobem využití pro
několik druhů. Kombinací ploch přírodních, ploch smíšeného nezastavěného území, ploch lesních a ploch ostatní zeleně je v ÚP
stabilizován základ k udržení krajiny s hodnotami působícími směrem k obydleným a jinak využívaným částem obce. Polyfunkční plochy
smíšené nezastavěného území (NS) vymezují široké druhové spektrum nezastavitelných ploch. Vymezují se tam, kde dochází k překrytí
více funkcí a nelze nebo není účelné stanovit dominantní funkci. Veškeré plochy zařazené do této složky jsou zaměřeny na tvorbu
krajiny včetně malých ploch orné půdy a trvalých travních porostů. Na rozhraní zastavitelného území a krajiny mohou být součástí těchto
ploch NS plochy se zaměřením na výhledovou urbanizaci. Tyto plochy bude možno v dlouhodobém časovém horizontu převést změnou
územního plánu do zastavitelných ploch. Plochy NS volně rozptýlené v krajině zaujímají solitérní útvary volně rostlé krajinné zeleně, na
mnoha místech jsou součástí prvků ÚSES (lokální biokoridory) a tvoří důležitou složku krajinné kompozice. Nejvýznamnějšími prvky
nelesní zeleně jsou břehové a doprovodné porosty stávajících potoků a zamokřených ploch a kvalitní náletová zeleň. Významné plochy
smíšené nezastavěného území (NS) zaujímají celkem 13,0343 ha.
Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS) jsou monofunkční plochy vymezené ve spojení se zahradami a zelenými
plochami soukromých vlastníků, jsou relativně větších rozměrů a nelze je funkčně přiřadit k hlavní funkci bydlení apod. Plochy zeleně
soukromé a vyhrazené (ZS) zaujímají celkem 2,0637 ha.
O.c5.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES, NP) .
Plochy přírodní (NP) jsou vymezeny v souladu s ÚSES, zahrnují lokální biocentra a lokální biokoridory. Plochy přírodní
prostupují prakticky celým katastrem a zaujímají celkovou plochu 30,37 ha.
Ve správním území obce se nenacházejí dle platných nadřazených dokumentací žádné prvky nadregionálního nebo
regionálního ÚSES.
Ve správním území města se nachází 9 lokálních biocenter a 5 lokálních biokoridorů. Většina prvků byla vymezena již
předchozím ÚPN SÚ. Po jejich prověření bylo zjištěno, že není nutný výrazný zásah do systému ÚSES protože:
--systém umožňuje existenci všech významnějších ekosystémů, které mohou v území existovat (respektování rozmanitosti
potenciálních ekosystémů)
--systém byl vymezen podle platných metodických pravidel a umožňuje dlouhodobou existenci vymezených prvků
--i v navrhovaných prvcích se nacházejí alespoň drobné funkční plošky, díky nimž mohou být prvky ÚSES jednoduchými a
finančně nenáročnými opatřeními dotvořeny a udržovány v požadovaném stavu
Ve správním území města se nacházejí dle platných dokumentací tyto prvky lokálního ÚSES:
a)
Lokální biokoridory procházející územím (LK)
LK1
napojuje se v k.ú. Český Chloumek na LK3, spojuje s LC1 a navazuje v k.ú. Útvina na LK21 navržený, místy funkční
LK2
spojnice LC2 směřující do k.ú. Chodov u Bečova LK4
navržený, místy funkční
LK3
spojuje LC2, LC9 a LC4
navržený, místy funkční
LK4
napojuje se v k.ú. Český Chloumek na LK5 a spojuje s LK1
navržený
LK5
spojuje LC 19 v k.ú. Měchov s LC10 a navazuje v k.ú. Útvina na LK26
navržený, místy funkční
LK6
spojuje LC1 s LK1
navržený
LK7
spojuje LK32 v k.ú. Sedlo u Toužimi s LK5
navržený
b)
Lokální biocentra zasahující správní území (LC)
číslo
název
funkčnost
LC1
Starý vodojem
funkční
LC2
Lesní louka
funkční
LC4
Rybníky
funkční
LC6
Remíz
funkční
LC7
Silniční rybník
funkční
LC8
Lomeček
navržené
LC9
Napajedlo
navržené
LC10
U skládky
navržené
c)
interaktivní prvky liniové a plošné územní plán nevymezuje.
d)
v řešeném území je vymezeno území Natura 2000, EVL 5448 Mezi rybníky.
O.c5.4

Vodní a vodohospodářské plochy (W, WX).
Monofunkční plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují veškeré stávající i navržené vodní plochy různého využití. Je
navržena revitalizace potoka dle KPÚ za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny. Plochy vodní a vodohospodářské zaujímají celkem
8,4747 ha.
O.c5.5 Nerostné suroviny, těžba nerostů (NT).
Nepatrný podíl na funkčním uspořádání území zaujímají plochy těžby nerostů nezastavitelné. Jedná se o CHLÚ Přílezy č.
14640000, které přesahuje z katastru Přílezy do katastru Odolenovice. ÚP nevymezuje další rozvojové plochy NT. Plochy těžby nerostů
zaujímají celkem 0,5321 ha.
O.c6
O.c6.1

Koncepce ochrany životního prostředí.
Ovzduší.
Ovzduší v obci (plynné i tuhé emise) je v první přímé vlně ovlivňováno lokálními zdroji (doprava na I/20 + lokální topidla) a ve
druhé vlně s menším účinkem lehkou průmyslovou výrobou a podniky drobné a řemeslné výroby v severovýchodní části Krásného
Údolí. Ve stavu ochrany ovzduší došlo v uplynulém období 15 let k měřitelnému zlepšení vlivem postupných opatření ve složení paliv
v dopravě i v segmentu spotřebitelů pevných paliv (plynofikace lokálních zdrojů). V současné době je většina složek životního prostředí
regulována příslušnými legislativními normami a zodpovědnost za dodržování platných limitů je stanovena původcům znečištění.
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V řešeném území nejsou ve sledovaném období posledních 2 let patrné negativní tendence vývoje, které by směřovaly
k významnějším negativním změnám v celkově příznivém stavu životního prostředí v obci. S větším rozptylem plynných exhalací od
osobní i nákladní dopravy v centrální průjezdné části obce nelze při zachování současné koncepce dopravy uvažovat.
O.c6.2 Povrchové a podzemní vody.
Téměř veškeré obyvatelstvo správního území obce je napojeno na kontrolovaný hromadný zdroj pitné vody, jak je uvedeno
výše. Lokální studny vzniklé před zavedením veřejného vodovodu jsou využívány převážně jako zdroj doplňkový pro užitkovou vodu, ve
výjimečných případech jako zdroj vody pitné.
V katastru Odolenovice je veřejný vodovod napájen z vodojemu VDJ Odolenovice, který získává vodu ze dvou přírodních
pramenišť v tomtéž katastru. Prameniště jsou chráněna OP. Do doby napojení sídla na vodovodní řad sídla Přílezy bude místní zdroj
pitné vody funkční a veškerá zařízení s ním související chráněna. ÚP nenavrhuje žádné změny do režimu využívání povrchových a
podzemních vod. Žádné změny se neočekávají ani vlivem vnějších podmínek přesahujících hranice řešeného území.
Důležitým prvkem v krajině jsou samostatné rybníky, mokřady a komplex přírodních a umělých potoků. Tyto vodní plochy tvoří
důležitou soustavu zajišťující vyvážený vodní režim v řešeném území s funkčním přesahem do sousedních katastrů.
Výstavba v lokalitách územního rozvoje při dodržení koncepce odkanalizování území neovlivní kvalitu povrchových a
podzemních vod v obci a jejím nejbližším okolí.
O.c6.3 Kanalizace.
Odvod odpadních vod splaškového charakteru zajišťuje společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Systém oddílné a
jednotné kanalizace zůstane v sídle Krásné Údolí zachován. Kanalizace jednotná i splašková v Krásném Údolí je svedena na ČOV
Krásné Údolí. Kapacita stávající ČOV je dostatečná i pro nárůst splaškových vod na rozvojových plochách. Severovýchodní plochy
výroby a skladování, které nelze napojit na gravitační řady kanalizace budou i nadále využívat stávající čerpací stanici odpadních vod
(ČSOV ).
Sídlo Odolenovice nemá založenou kanalizační síť. ÚP vymezuje potřebnou plochu Z12/TI pro novou ČOV. Pro vedení
splaškové kanalizace v sídle Odolenovice jsou vymezeny vhodné veřejné a dopravní plochy.
Koncepce odkanalizování obce zůstane zachována, kanalizace bude i nadále principielně řešena jako oddílná s tím, že úseky
jednotné kanalizace budou podle možností převáděny na oddílnou. Návrh nové zástavby ovlivní kanalizaci pouze nepatrně, dimenze
stok splaškové kanalizace jsou kapacitní.
Dešťová kanalizace je v Krásném Údolí v omezeném rozsahu vedena samostatně, a ústí do nejbližších příkopů terénních i
komunikačních a následně do nejbližší vodoteče. V sídle Odolenovice není systém dešťové kanalizace založen. Dešťové vody jsou i
nadále vedeny do okolních ploch kolem sídla a do přilehlé vodoteče. Kapacita, trasy vedení i výškové poměry zakládají dobré výchozí
podmínky pro odvod srážkových povrchových vod z celého urbanizovaného území a nevyžadují úpravy, které by bylo nutné zajistit
formou opatření v ÚP. Žádné změny se neočekávají ani vlivem vnějších podmínek přesahujících hranice řešeného území.
O.c6.4 Hluk.
Centrum města Krásné Údolí je zatíženo hlukem od dopravy na silnici I. třídy I/20. Do budoucna nelze očekávat změnu tohoto
stavu, protože obchvat obce není součástí ZÚR KK, ani navrhovaného ÚP. Negativní vliv hluku od silnice na plochy s bydlením je
částečně zmenšen vzdáleností a orientací převážné většiny obytných budov od silnice. Přímému hlukovému zatížení je reálně
vystaveno 25 RD bezprostředně u komunikace. ÚP nenavrhuje kolem komunikace vzhledem k prostorovým možnostem plochy pro
realizaci opatření proti hluku. Nové rozvojové plochy, zejména lokalita Z01 BV, jsou již navrženy s prostorovou možností eliminovat
hlukovou zátěž vhodnými terénními opatřeními. Protihluková opatření musí být navržena již v rámci územní studie a projektu
komunikace, a svým rozsahem musí odpovídat reálným hodnotám hlukové zátěže podle intenzity provozu vůči charakteru zástavby
sousedních ploch.
Druhým zdrojem hluku s menší intenzitou jsou výrobní plochy v severní části Krásného Údolí. Hluková zátěž je však minimální
a díky poloze nejsou obytné plochy hlukem zatěžovány.
Přímo v řešeném území obce se nevyskytují další významné stacionární zdroje hluku, které by zasahovaly svým negativním
vlivem mimo vymezená území pro výrobu a skladování.
ÚP nenavrhuje konkrétní změny v systému protihlukových opatření s povahou veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření. Žádné změny se neočekávají ani vlivem vnějších podmínek přesahujících hranice řešeného území. Jednotlivá
protihluková opatření budou řešena v rámci podrobných návrhů jednotlivých funkčních zón.
Výstavba v lokalitách územního rozvoje při dodržení koncepce a způsobu využití území neovlivní významným způsobem
nárůst hluku z dopravy v obci a jejím nejbližším okolí.
O.c6.5. Půda a horninové prostředí.
ÚP nestanovuje zásahy směřující k výraznějšímu zmenšení či poškození lesní půdy a k ohrožení horninového prostředí.
Rozvojová území obce zasáhnou do stávajících zemědělsky využívaných ploch. Největším zásahem do ploch ZPF jsou
navržené lokality:
Z01 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Plocha lokality je 2,3980 ha.
Z10 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Plocha lokality je 2,0852 ha.
Z06 - 09 – TI
Plochy technické infrastruktury – větrné elektrárny (TI).
Plocha lokalit je 1,0681 ha.
Odnímané plochy v celkové bilanci představují plošný podíl, který by i přes svoji výměru neměl narušit současnou
zemědělskou činnost v obci. Struktura odnímané půdy a celkové bilance jsou uvedeny v příslušné kapitole O.e – vyhodnocení
předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL.
O.c6.6 Odpady.
Odpadní hospodářství je v obci řešeno centrálně s vazbou na odpadní hospodářství města Toužim. Tuhý komunální odpad je
shromažďován v odpadových nádobách a odvážen ke zneškodnění mimo území obce. Podmínky pro třídění a odvoz separovaného
odpadu - skla, plastů, kovů a papíru se nemění a v současné době plně fungují. Dlouhodobým úkolem je zvýšení výtěžnosti
separovaného sběru. Obdobně jako sběr separovaného odpadu bude také organizován sběr nebezpečného odpadu.
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V daném území se nenacházejí místa nových divokých skládek. V Krásném Údolí je evidovaná bývalá skládka odpadů a
pesticidů blízko silnice Krásné Údolí – Brť v ploše NS.
O.c6.7 Radonové riziko.
Nízký radonový index se vyskytuje na převážné ploše řešeného území, střední index na ploše 161,4 ha a vysoký radonový
index na ploše 5,62 ha. Hodnoty jsou převzaty ze sledovaných dostupných statistických údajů realizovaných staveb a z prognózních
map celostátní sítě. Ochranu před nepříznivými účinky ozáření z přírodních radionuklidů řeší příslušná ustanovení zákona č. 18/1997
Sb., o mírovém využití energie a ionizujícího záření (atomový zákon) v platném znění a vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve
znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Rozvoj obce není radonovým rizikem přímo ovlivněn, ale tato skutečnost nenahrazuje další legislativní
prostředky pro ověření radonového rizika jednotlivých staveb.
O.d

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o stanovisku k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí.
Řešení kapitoly O.d není zadáním ÚP požadováno.

O.e
O.e1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚP na ZPF a PUPFL.
Řešené území.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL je provedeno pro celé území katastru.
Skladba podle druhů pozemku je následující (v ha):
plošné údaje z roku 2010.
Rozloha celého správního území obce:
916,32 ha
Orná půda:
532,95 ha
Zahrada:
5,44 ha
TTP:
171,00 ha
ZPF celkem:
709,79 ha
77,46 %
Lesní pozemek:
Vodní plocha:
Zastavěná plocha:
Ostatní plocha:
Navrhované ukazatele.
Výměra plochy zastavěného území k 9. 9. 2012 (100%)
Výměra plochy přestavbových území v ZÚ
% plochy přestavbových území v ZÚ
Výměra plochy nových zastavitelných ploch vně a uvnitř ZÚ
% plochy nových zastavitelných ploch vně a uvnitř ZÚ ve vztahu k ploše ZÚ
Výměra plochy změn v krajině
% plochy změn v krajině

146,4 ha
11,67 ha
9,14 ha
39,33 ha

15,98 %
1,27 %
1,00 %
4,29 %

34,99 ha
5,5804 ha
15,95 %
9,8202 ha
28,06 %
7,1678 ha
20,48 %

O.e2

Zásady plošného vyhodnocení. Formální stránka vyhodnocení.
Pro nezemědělské účely je nutno použít nejprve nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité plochy
stavebních pozemků. Teprve poté je možné využít zemědělskou půdu v souladu s touto přílohou.
V ÚP jsou prvotně navrženy lokality převzaté z platného ÚPN jejichž vypuštění není dle platného SZ možné bez náhrady.
Vybrané nevhodně umístěné rozvojové lokality z platného ÚPN jsou se souhlasem vlastníků a obce vráceny do původních
nezastavitelných ploch jako plochy K – plochy změn v krajině.
Většina plošně větších lokalit je zařazena cíleně s konkrétním záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po
schválení ÚP. Lokalita pro stavbu TI je převzata ze ZÚR KK 2010.
Pro umístění TI – větrné elektrárny jsou zpracovány varianty, které jsou vyhodnoceny podle kritérií zohledňujících komplexní
dopad na ZPF a hospodaření na něm. Textová a grafická část variantního řešení s vyhodnocením je součástí oddílu O.e.
Rozhodující část ostatních rozvojových ploch pro navrhované lokality nemá v území obce variantní adekvátní funkční a
prostorovou náhradu, která by případně nevyvolala další vedlejší nežádoucí situace. Při výběru těchto pozemků pro jednotlivé funkční
plochy je zohledněno hledisko kvality pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a V. třídy ochrany, teprve
v nezbytně nutném rozsahu z urbanistických hledisek pak na kvalitnější půdy.
Ostatní lokality, které nemají ještě konkrétní záměr, jsou zařazeny z důvodu doplnění celé urbanistické koncepce sídla a
vytvoření kompaktní struktury bez vnitřních nesystémových ploch ZPF. Rovněž při výběru těchto pozemků je zohledněno hledisko kvality
pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a V. třídy ochrany, teprve v nezbytně nutném rozsahu pak na
kvalitnější půdy.
Při umístění jednotlivých lokalit jsou uplatněny zásady, že nové lokality musí sousedit a být funkčně propojeny se stávajícími
zastavěnými plochami. Mezi lokalitami nesmí vznikat uzavřená oka ZPF, která nelze prakticky ani teoreticky využít.
Lokality nových záborů jsou navrženy s reálným časovým horizontem aktuální platnosti budoucího ÚP. To znamená, že se
předpokládá jejich reálné využití v časovém horizontu 18 – 23 let.
Umístění a velikost lokalit sleduje významné hledisko ekonomické únosnosti při realizaci dopravní a technické infrastruktury
zajišťující fungování nových staveb. Lokality nelze umístit do takových poloh, kde technické řešení a následně ekonomické náklady na
jeho realizaci přesahují reálné možnosti investorů.
Umístění a velikost lokalit sleduje dále hledisko technické reálnosti řešení. To znamená, že stávající technická infrastruktura
znemožňuje využití území, které se z ostatních hledisek jeví jako výhodné. Náročnost přepracování technického řešení překračuje
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dostupné možnosti současného i budoucího vlastníka a provozovatele infrastruktury. Jedná se o trasy nadregionálních a regionálních
tranzitních vedení elektrické energie, plynu, a ostatních hlavních zásobních řadů.
Umístění a velikost lokalit respektuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci kraje.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL tvoří samostatná grafická příloha v měřítku hlavního výkresu
1:5000, textový komentář a tabulkové přehledy, které jsou součástí textu.
V grafické příloze č. O3 jsou vyznačeny – hranice lokalit s uvedením čísla lokality, hranice k.ú., hranice ZÚ, plochy meliorací,
hranice BPEJ, barevné vyjádření 5ti tříd ochrany půdy a katastrální hranice jednotlivých pozemků. V tištěné formě nejsou ve výkrese
uvedena parcelní čísla z praktických důvodů přehlednosti (nečitelná velikost). Čísla pozemků jsou uvedena v digitálním zpracování ÚP.
Součástí grafické přílohy O3 jsou funkční plochy rozvojové, přestavbové a plochy změn v krajině. Jednotlivé lokality jsou postupně
očíslovány shodně ve výkrese, v textové části a tabulkách.
Plochy změn v krajině K01 – K10 nejsou uvedeny v tabulkách vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na ZPF, protože nemají nároky na budoucí vynětí pozemků ze ZPF. Na lokalitách K01, K02, K03 a K10 je zastavitelná plocha vrácena
do původních ploch ZPF, na lokalitách K04 – K09 bude vynětí ZPF pouze v rozsahu bilancovaných rozvojových ploch Z06 – Z09.
Celé lokality, které nejsou navrženy k odnětí ze ZPF, nejsou ve výkresové části uvedeny.
Veškeré plochy se změnou funkce jsou ve výkresu předpokládaného záboru půdního fondu zobrazeny hraniční křivkou (v
celém svém rozsahu) v červené barvě a jsou očíslovány shodně v grafické části, textové části a v tabulkách.
Celá kapitola O.e – vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF a PUPFL je zpracována podle společného
metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP.
Dále jsou v textové části uvedeny náležitosti požadované vyhláškami k příslušným zákonům na ochranu ZPF, zejména dle
přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13 / 1994 Sb. Tabulkové výstupy uvádějí přehled dotčených kultur, navržené funkční využití v jednotlivých
lokalitách, charakteristiku ZPF dle informací, které vyplývají z BPEJ a následně tříd obsažených v lokalitách urbanistického rozvoje.
Plošné vyhodnocení bylo provedeno na základě výměr získaných z výpisu parcel Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu. U
ploch, které vznikly rozdělením parcel, je výměra získána z digitálního podkladu KÚ. Digitální podklad pro zpracování ÚP je sestaven
z digitálních map poskytnutých KÚ a ověřených autorizovanou geodetickou kanceláří.
V tabulkovém vyhodnocení návrhu odnětí ZPF jsou uvedeny:
a)
navrhované rozvojové plochy (Z01 – Z14) vně i uvnitř ZÚ.
b)
navrhované plochy přestavby (P01 – P12) uvnitř ZÚ.
O.e3

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Nejsou ÚP navrženy.

O.e4
O.e4.0

Odnětí zemědělského půdního fondu.
Hranice zastavěného území.
ZÚ je vymezeno k datu 9. 9. 2012 v grafické příloze na výkresech č. N1, N2, N4, N5, O1 a O3. Celková plocha ZÚ k tomuto
datu je 34,99 ha.
O.e4.1 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu
pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do
stupňů přednosti v ochraně.
Z01 – BV
plocha celkem 2,3980 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha vně ZÚ navazuje v západní části obce na stávající
zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 20 RD.
Z02 – BV
plocha celkem 1,6598 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha vně ZÚ navazuje v severní části obce na stávající
zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 14 RD.
Z03 – VL
plocha celkem 0,3464 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL). Plocha je navržena jako rozvojová plocha stávajícího mlékárenského
průmyslu. Plocha vně ZÚ navazuje v severní části obce na stávající zastavěné území využité pro průmyslovou výrobu.
Z04 – VL
plocha celkem 0,7124 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL). Plocha je navržena jako rozvojová plocha stávajícího mlékárenského
průmyslu. Plocha vně ZÚ navazuje v severní části obce na stávající zastavěné území využité pro průmyslovou výrobu.
Z05 – BV
plocha celkem 0,3943 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha vně ZÚ navazuje ve východní části obce na stávající
zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 3 RD.
Z6 – TI
plocha celkem 0,6289 ha
z toho zábor ZPF 0,9995 ha
TTP 0,0 ha
orná půda IV tř. 0,9995 ha
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) – 3 větrné elektrárny včetně propojovací komunikace. Plocha vně ZÚ. Plocha zřetelně
vymezená funkčním tvarem konstrukce elektrárny a potřebnými parametry přístupové komunikace.
Z7 – TI
plocha celkem 0,1286 ha
z toho zábor ZPF 0,9995 ha
TTP 0,0 ha
orná půda IV tř. 0,9995 ha
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) – větrnou elektrárnu. Plocha vně ZÚ. Plocha zřetelně vymezená funkčním tvarem konstrukce
elektrárny a potřebnými parametry přístupové komunikace.
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Z8 – TI
plocha celkem 0,1456 ha
z toho zábor ZPF 0,9995 ha
TTP 0,0 ha
orná půda IV tř. 0,9995 ha
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) – větrnou elektrárnu. Plocha vně ZÚ. Plocha zřetelně vymezená funkčním tvarem konstrukce
elektrárny a potřebnými parametry přístupové komunikace.
Z9 – TI
plocha celkem 0,1650 ha
z toho zábor ZPF 0,9995 ha
TTP 0,0 ha
orná půda IV tř. 0,9995 ha
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) – větrnou elektrárnu. Plocha vně ZÚ. Plocha zřetelně vymezená funkčním tvarem konstrukce
elektrárny a potřebnými parametry přístupové komunikace.
Z10 – BV
plocha celkem 2,0852 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha vně ZÚ navazuje v jižní části sídla Odolenovice na stávající
zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 17 RD.
Z11 – BV
plocha celkem 0,2893 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha vně ZÚ navazuje ve východní části sídla Odolenovice na
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 2 RD.
Z12 – TI
plocha celkem 0,2584 ha
z toho zábor ZPF 0,9995 ha
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) – ČOV Odolenovice. Plocha vně ZÚ.

TTP 0,0 ha

orná půda IV tř. 0,9995 ha

Z13 – BV
plocha celkem 0,4780 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha částečně vně ZÚ navazuje v západní části sídla
Odolenovice na stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 3 – 4 RD.
Z14 – OS
plocha celkem 0,1303 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Plocha vně ZÚ navazuje v severní části sídla
Odolenovice na stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Plocha určena platným ÚPN pro víceúčelové hřiště.
P01 – RZ
plocha celkem 0,2226 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
Plocha určena pro rekreaci – zahrádkové osady (RZ). Plocha převzata z platného ÚPN.

orná půda 0,0 ha

P02 – SV
plocha celkem 0,6568 ha
z toho zábor ZPF 1,4067 ha
TTP 0,0 ha
orná půda IV tř. 1,4067 ha
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha uvnitř ZÚ. Plocha převzata z platného ÚPN. Předpokládaná kapacita území je do 6BJ.
P03 – BV
plocha celkem 0,1152 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha uvnitř ZÚ navazuje na stávající zastavěné území využité
pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 1 RD.
P04 – DS
plocha celkem 0,008 ha
z toho zábor ZPF 1,4067 ha
TTP 0,0 ha
Plocha dopravní infrastruktury (DS). Plocha uvnitř ZÚ. Plocha pro část místní obslužné komunikace k ČOV.

orná půda IV tř. 1,4067 ha

P05 – BV
plocha celkem 0,1538 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha uvnitř ZÚ navazuje na stávající zastavěné území využité
pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 1 RD.
P06 – BV
plocha celkem 0,1714 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha uvnitř ZÚ navazuje na stávající zastavěné území využité
pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 1 RD.
P07 – VL
plocha celkem 2,5049 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL). Plocha je navržena jako hlavní rozvojová plocha stávajícího
mlékárenského průmyslu. Plocha uvnitř ZÚ navazuje v severní části obce na stávající zastavěné území využité pro průmyslovou výrobu.
P08 – BV
plocha celkem 0,1258 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha uvnitř ZÚ navazuje na stávající zastavěné území využité
pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 1 RD.
P09 – VZ
plocha celkem 0,4282 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). Plocha uvnitř ZÚ navazuje na stávající areál zemědělské výroby.
P10 – BV
plocha celkem 0,2013 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha uvnitř ZÚ navazuje na stávající zastavěné území využité
pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 1 – 2 RD.
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P11 – BV
plocha celkem 0,7030 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha uvnitř ZÚ navazuje na budoucí zastavěné území využité pro
zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 6 RD.
P12 – BV
plocha celkem 0,2894 ha
z toho zábor ZPF 0,3950 ha
TTP II. tř 0,3950 ha
orná půda 0,0 ha
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha uvnitř ZÚ navazuje na stávající zastavěné území využité
pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je 2 RD.
K01 – NZ
K02 – NZ
K03 – NZ, NS
K04 – TX
K05 – TX
K06 – TX
K07 – TX
K08 – TX
K09 – TX
K10 – NZ, NS

Plocha rekreace dle ÚPN je převedena do plochy zemědělské. Plocha lokality je 1,1060 ha. Bez záboru ZPF.
Plocha pro bydlení dle ÚPN je převedena do plochy zemědělské. Plocha lokality je 0,4931 ha. Bez záboru ZPF.
Plocha pro bydlení dle ÚPN je převedena do plochy zemědělské a plochy smíšené nezastavěného území. Plocha
lokality je 1,0049 ha. Bez záboru ZPF
Technická infrastruktura – se specifickým využitím (TX). Na vymezené ploše je přípustný pohyb ucelené rozvojové
plochy Z06, přičemž výměra rozvojové plochy se nemění. Plocha lokality je 0,2082 ha. Bez záboru ZPF
Technická infrastruktura – se specifickým využitím (TX). Na vymezené ploše je přípustný pohyb ucelené rozvojové
plochy Z06, přičemž výměra rozvojové plochy se nemění. Plocha lokality je 0,2673 ha. Bez záboru ZPF.
Technická infrastruktura – se specifickým využitím (TX). Na vymezené ploše je přípustný pohyb ucelené rozvojové
plochy Z06, přičemž výměra rozvojové plochy se nemění. Plocha lokality je 0,2473 ha. Bez záboru ZPF.
Technická infrastruktura – se specifickým využitím (TX). Na vymezené ploše je přípustný pohyb ucelené rozvojové
plochy Z07, přičemž výměra rozvojové plochy se nemění. Plocha lokality je 0,3999 ha. Bez záboru ZPF
Technická infrastruktura – se specifickým využitím (TX). Na vymezené ploše je přípustný pohyb ucelené rozvojové
plochy Z08, přičemž výměra rozvojové plochy se nemění. Plocha lokality je 1,2246 ha. Bez záboru ZPF.
Technická infrastruktura – se specifickým využitím (TX). Na vymezené ploše je přípustný pohyb ucelené rozvojové
plochy Z09, přičemž výměra rozvojové plochy se nemění. Plocha lokality je 1,9743 ha. Bez záboru ZPF.
Plocha pro hromadnou rekreaci dle ÚPN je převedena do plochy zemědělské a plochy smíšené nezastavěného
území. Plocha lokality je 0,2422 ha. Bez záboru ZPF.

Celková výměra všech lokalit je
Z toho plochy rozvojové celkem
Z toho plochy přestavby celkem
Z toho plochy změn v krajině celkem
Celkový navrhovaný zábor ZPF
Z toho navrhovaný zábor trvalého trávního porostu (TTP)
Z toho navrhovaný zábor zahrady
Z toho navrhovaný zábor orné půdy
Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany
Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany
Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy III. třídy ochrany
Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy V. třídy ochrany
Celkový navrhovaný zábor PUPFL
Ostatní plochy celkem

22,5684 ha
9,8202 ha
5,5804 ha
7,1678 ha
9,7133 ha
2,9471 ha
0,6811 ha
6,0851 ha
5,6838 ha
0,4770 ha
0,7373 ha
0,2432 ha
0,0000 ha
12,8551 ha

O.e4.2

Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o
jejich předpokládaném porušení.
V katastru obce jsou provedeny investice do půdy formou meliorací. Celková výměra meliorovaných pozemků je 320,74 ha.
Výměra meliorovaných pozemků navržených k odnětí ze ZPF je 1,0071 ha.
O.e4.3

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném
porušení.
V území řešeném ÚP jsou areály a objekty zemědělské prvovýroby a zemědělské usedlosti v obou sídlech. Stávající plochy
zemědělské výroby nejsou navrženy do změnových ani přestavbových ploch. Naopak jsou v ÚP navrženy nové rozvojové plochy pro
rozšíření areálu v Krásném Údolí.
O.e4.4

Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných
skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.
V řešeném území nejsou navrženy komplexní pozemkové úpravy.
Rozsah a povaha navržených rozvojových a přestavbových funkčních ploch negeneruje další požadavky na opatření k
zajištění ekologické stability krajiny.
Navrhovaný ÚP se nedotýká ÚSES, vymezeného převážně již předchozím územním plánem a doplněného tímto ÚP.
O.e4.5

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území.
Je přehledně zobrazeno v grafické části.

O.e4.6

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.
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Odůvodnění navrhovaného odnětí pro jednotlivé lokality a skupiny se stejnou charakteristikou.

Z01 – BV
Z02 – BV
Z10 – BV

Skupina 1.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 2,3980 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 1,6598 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 2,0852 ha.

1.
Vymezené lokality představují strategické rozvojové plochy pro bydlení. Plochy tvoří kompaktní území rozhodujícího významu
pro budoucí rozvoj obce.
2.
Plochy jsou v převážné většině převzaty z platného ÚPN.
3.
Obec dlouhodobě plánuje jejich využití.
4.
Vymezené lokality na plochách ZPF jsou umístěny v přímé vazbě na ZÚ a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní
strukturu. V případě, že takové plochy v sídle nejsou, je nová rozvojová plocha umístěna mimo ZÚ, ale s ohledem na polohu k sídlu,
k technickým možnostem napojení na infrastrukturu, s ohledem na celkové vnímání uspořádání krajiny a s ohledem na celistvost ploch
ZPF. Předkládané řešení kontinuálního rozšiřování zastavěného území sídla nenarušuje vnitřní celistvou organizaci ZPF v dotčeném
území.
5.
Plochy jsou v převážné většině převzaty z platného ÚPN.
6.
Plochy většinou bezprostředně navazují na stejnou sousední funkční plochu, se kterou se v budoucnu spojí.
7.
Většina lokalit je zařazena cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po schválení ÚP.
8.
Některé z ploch jsou umístěny na půdách bonitní třídy I. a II. V tomto případě je třeba konstatovat, že téměř u všech sídel,
jejichž rozvoj je do budoucna cíleně podporován, je střídání kvalitních a méně kvalitních půd kolem zastavěného území pravidlem.
Z těchto důvodů se nelze kvalitním půdám zcela vyhnout zejména v území, kde byly provedeny rozsáhlé investice do půdy za účelem
zvýšení jejich bonity.
9.
Do navržených ploch byly zařazeny pouze lokality, které prokázaly v průběhu zpracování návrhu ÚP urbanistickou, technickou
a ekonomickou reálnost budoucího využití.

Z03 – VL
Z04 – VL
Z12 – TI
Z14 – OS
P04 – DS
P07 – VL
P09 – VZ

Skupina 2.
Plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL). Plocha je určena zejména pro rozvoj mlékárenského
Plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL). Plocha je určena zejména pro rozvoj mlékárenského
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha lokality je 0,2584 ha.
Plocha pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Plocha lokality je 0,1303 ha.
Plocha pro dopravní stavbu (DS). Plocha lokality je 0,0080 ha.
Plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL). Plocha lokality je 2,5049 ha.
Plocha pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). Plocha lokality je 0,4282 ha.

1.
Vymezené lokality představují strategické rozvojové plochy pro rozšíření výroby, potřebné TI, obslužné komunikace a
plánovaného občanského vybavení. Plochy tvoří kompaktní území rozhodujícího významu pro budoucí rozvoj obce.
2.
Plochy jsou v převážné většině převzaty z platného ÚPN.
3.
Obec dlouhodobě plánuje jejich využití.

Z05 – BV
Z11 – BV
Z13 – BV
P01 – RZ
P02 – SV
P03 – BV
P05 – BV
P06 – BV
P08 – BV
P10 – BV
P11 – BV
P12 – BV

Skupina 3.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,3943 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,2893 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,4780 ha.
Rekreace – zahrádkové osady (RZ). Plocha lokality je 0,2226 ha.
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV). Plocha uvnitř ZÚ. Plocha lokality je 0,6568 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,1152 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,1538 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,1714 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,1258 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,2013 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,7030 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha lokality je 0,2894 ha.

1.
Vymezené lokality na plochách ZPF jsou umístěny v přímé vazbě na ZÚ, vyplňují přirozené územní proluky v ZÚ a organicky
navazují na stávající urbanistickou sídelní strukturu. Jedná se především o přestavbové plochy uvnitř ZÚ. Předkládané řešení
kontinuálního rozšiřování urbanizovaného území sídla nenarušuje vnitřní celistvou organizaci ZPF v dotčeném území.
2.
Plochy jsou v převážné většině převzaty z platného ÚPN.
3.
Plochy většinou bezprostředně navazují na stejnou sousední funkční plochu se kterou se v budoucnu spojí.
4.
Většina lokalit je zařazena cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po schválení ÚP.
5.
Jedná se plošně malá území bez záměru zemědělského hospodaření.
6.
Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti a možnosti vyvinout technickou a dopravní infrastrukturu v ekonomické návratnosti,
předpokládá se zájem o tyto plochy.
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Skupina 4.
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha lokality je 0,62889 ha.
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha lokality je 0,1286 ha.
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha lokality je 0,1456 ha.
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha lokality je 0,1650 ha.
Specifické zájmové plochy pro upřesnění ploch technické infrastruktury - TX

Skupinu tvoří 4 rozvojové plochy pro umístění 6 větrných elektráren. Plocha pro celý soubor elektráren byla vybrána na
základě následujících kriterií:
1.
V ZÚR KK je plocha vymezena jako plocha s potenciálně možnou lokalizací vysokých větrných elektráren.
2.
Město Krásné Údolí souhlasilo s umístěním komplexu VTE na svém území a bude se aktivně na výstavbě podílet.
3.
Plocha byla lokalizována s ohledem na ochranná hluková pásma vůči zastavěnému urbanizovanému území obce a
s přihlédnutím ke konkrétním záměrům rozvoje obce v tomto ÚP.
4.
Plocha byla lokalizována s ohledem na hranice CHKO Slavkovský les.
5.
Plocha byla lokalizována s ohledem na ochranná pásma letiště Přílezy.
6.
Pro umístění zařízení 6ti VTE do plochy bylo zpracováno posouzení vlivu staveb na krajinný ráz. Posouzení připouští možnost
umístění těchto zařízení v navrhovaném komplexu.
7.
Pro umístění komplexu VTE byly dořešeny vlastnické vztahy k případným dotčeným pozemkům.
8.
Pro konkrétní lokalizaci 6ti VTE byly zpracovány varianty umístění s cílem vybrat ekonomicky přijatelnou variantu s nejmenšími
negativními důsledky do ZPF a hospodaření na něm. Pro pracovní varianty stanovil zpracovatel ÚP výchozí kriteria hodnocení
zohledňující ochranu ZPF a přijatelnost ekonomického řešení. Na základě posouzení byla vybrána varianta uplatněná do ÚP. Stanovení
kriterií a jejich uplatnění při hodnocení bylo ověřeno terénním průzkumem dopadů jednotlivých variant do organizace ZPF a hospodaření
na něm.
Veškeré plochy vymezené pro výstavbu větrných elektráren v k. ú. Krásné Údolí umožňují z hlediska dodržení hlukových limitů
využít pouze tu část území, která je od posledního rodinného domu vzdálena minimálně 800 m. Vzhledem k tomuto omezení je v k. ú.
Krásné Údolí možno postavit maximálně 6 větrných elektráren. Bylo zpracováno 5 variant umístění větrných elektráren včetně
příjezdových cest tak, aby se minimalizoval co nejmenší zásah do rozdělení pozemků a co nejmenší zábor ze ZPF.
Popis jednotlivých variant.
1.
Varianta č. 1 „5 VTE“ – pozemek p.č. 1884/1, p.č. 1884/4, p.č. 1960/9, 1819/4, p.č. 1819/5, p.č. 1819/7, 1819/11 vše v k. ú.
Krásné Údolí a p.p.č. 533 v k. ú. Sedlo u Toužimi. Varianta č. 1 má následující základní nedostatky:
--Příjezdová cesta mezi VE č. 2 a VE č. 4 rozděluje pozemky na více částí.
--Příjezdová cesta mezi VE č. 1 a VE č. 5 rozděluje pozemky na více částí a zároveň zasahuje do k. ú. Sedlo u Toužimi, což by
vyvolalo i změnu Územního plánu obce Útvina.
2.
Varianta č. 2 „5 VTE“ – pozemek p.č. 1884/1, p.č. 1884/4, p.č. 1960/9, p.č. 1819/5, p.č. 1819/7, 1819/11 vše v k. ú. Krásné
Údolí a p.p.č. 533 v k. ú. Sedlo u Toužimi. Varianta č. 2 je prakticky shodná s Variantou č. 1, pouze příjezdové komunikace jsou řešeny
jinak, avšak i tato varianta má nedostatek v příjezdové cestě.
--Příjezdová cesta mezi VE č. 1, VE č. 4 a VE č. 5 rozděluje pozemky na více částí a současně vede v této variantě přes
pozemek p. č. 533 v k. ú. Sedlo u Toužimi, což by vyvolalo i v této variantě zásah do k. ú. obce Útvina a změnu Územního plánu obce
Útvina.
3.
Varianta č. 3 „5 VTE“ – pozemek p.č. 1884/1, p.č. 1884/4, p.č. 1884/6, p.č. 1960/9, p.č. 1819/5, p.č. 1819/7, p.č. 1819/9,
1819/11 vše v k. ú. Krásné Údolí. Varianta č. 3 je prakticky shodná s Variantou č. 1 a 2, pouze příjezdové komunikace jsou řešeny jinak,
avšak i tato varianta vykazuje nedostatek v dopravním řešení.
--Příjezdová cesta mezi VE č. 1, VE č. 4 a VE č. 5 se v této variantě vyhýbá p.p.č. 533 v k. ú. Sedlo u Toužimi, ale rozděluje
pozemky na více částí než varianty č.1 a č.2.
4.
Varianta č. 4 „5 VTE“ – pozemek p.č. 1884/1, p.č. 1884/4, p.č. 1960/9, p.č. 1819/5, p.č. 1819/7, p.č. 1819/8, 1819/11 vše v k.
ú. Krásné Údolí a p. p. č. 533 v k. ú. Sedlo u Toužimi. Varianta č. 4 je prakticky shodná s Variantou č. 1, č. 2 a č. 3, pouze příjezdové
komunikace jsou řešeny jinak, avšak tato varianta má méně vhodné dopravní řešení.
--Příjezdová cesta mezi VE č. 4 a VE č. 5 je v této variantě řešena příjezdem z k. ú. Sedlo u Toužimi a zasahuje a dělí pozemek
p. č. 523 v k. ú. Sedlo u Toužimi, a současně rozděluje pozemky v k. ú. Krásné Údolí na více částí než varianty č. 1 a č. 2. a č. 3.
5.
Varianta č. 5 „6 VTE“ – pozemek p.č. 1884/1, p.č. 1884/4, p. č. 1960/7, p.č. 1960/9, p.č. 1960/10, p.č. 1960/14, p.č. 1960/16,
p.č. 1960/17, p.č. p.č. 1960/22, p.č. 1960/24, p.č. 1960/26 vše v k. ú. Krásné Údolí. Varianta č. 5 je s umístěním VE č.1, VE č.2 a VE č.3
prakticky shodná s ostatními variantami. Umístění VE č. 4, VE č. 5 a VE č. 6 je řešeno na jiných pozemcích v k. ú. Krásné Údolí. Tato
varianta má nejvhodnější dopravní řešení.
--Příjezdová cesta mezi VE č. 1 a VE č. 4 je řešena po stávající komunikaci.
--Příjezdová cesta mezi VE č. 4, VE č.5 a VE č. 6 je po celé délce navržena tak, aby téměř po celé délce kopírovala již
vyježděnou cestu, kterou používají při své činnosti zemědělci. Tím fakticky nedochází v místě navržené cesty k omezení zemědělské
činnosti, protože se jedná o místo, které již v původním stavu není zemědělsky využíváno. Současně je tato cesta vedena po hranici k.ú.
Krásné Údolí a k. ú. Sedlo u Toužimi. Reálnost komunikačního řešení byla ověřena terénním průzkumem.
--V této variantě nedojde k zásahu do k. ú. obce Útvina.
Odůvodnění vybrané varianty.
Výsledné lokality pro umístění šesti stožárů větrných agregátů dle varianty č.5 jsou na plochách, vybraných z 5ti pracovních
variant. První čtyři pracovní varianty byly navrženy pro 5 stožárů s agregáty větrné elektrárny. K základnímu rozmístění stožárů byly
zpracovány varianty dopravního přístupu. Rozmístění stožárů bylo zpracováno dle technických, ekonomických a hygienických
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požadavků na umístění a provozování větrných elektráren. Stožáry byly umístěny na pozemky stavebníků, případně vlastníků, kteří se
stavbou souhlasí, nebo se na ni podílí jiným způsobem. Stožáry nebylo možné umístit na pozemky v jiném katastrálním území. V
průběhu posuzování jednotlivých variant dopravního obslužného řešení požádala obec o spoluúčast na projektu z ekonomických i do
budoucna strategických důvodů. Na základě požadavku obce byla zpracována plošně koncentrovanější varianta č.5 se šesti stožáry, a
bylo upraveno dopravní řešení na nové rozmístění stožárů. Nové prostorové uspořádání 6ti stožárů bylo nutné, protože k původním 5ti
stožárům nebylo možné při jejich rozmístění přidat šestý. Technické, vlastnické i hygienické požadavky bránily přidání šestého stožáru.
Varianty byly posuzovány z více hledisek reálnosti řešení a budoucího využití (ochrana ZPF, narušení organizace ZPF a
ztížení zemědělského obhospodařování, využití stávajících komunikací a polních cest, zachování celistvosti pozemků, ekonomie
realizace, hygienické požadavky na obytnou zástavbu, dopravní dostupnost, majetkoprávní vztahy). Jednotlivé varianty byly podle těchto
hledisek bodovány od nejvýhodnější 1 do nejméně výhodné 5 a podle toho doporučena výsledná varianta k umístění do návrhu ÚPKÚ.
Bodové hodnocení variant.
Kriterium.
1. ochrana ZPF, celkový zábor všemi lokalitami
2. narušení organizace ZPF a ztížení zemědělského obhospodařování
3. využití stávajících komunikací a polních cest, zachování celistvosti pozemků
4. podíl bonitních půd z celkové výměry dle vložené porovnávací tabulky
5. podíl záboru ZPF na 1 elektrárnu
6. ekonomie realizace, vyvolané investice
7. majetkoprávní vztahy, vlastnictví dotčených pozemků, ztížení projednání
8. dopravní dostupnost a údržba komunikací
Celkové body

Var. 1
2
3
3
2
2
2
3
2
19

Var. 2
1
3
2
1
3
2
3
2
17

Var. 3
1
3
3
1
3
2
2
3
18

Var. 4
2
3
2
1
4
2
3
3
20

Var. 5
4
1
2
3
1
1
1
1
14

Porovnávací tabulka celkových záborů ZPF pro kriterium 4.
var.
1
2
3
4
5

počet
věží
5
5
5
5
6

celkem
9772,00
9897,00
9984,00
11395,00
10681,00

předpokládaný zábor ZPF v m2
na věž
I.tř
II.tř.
1954,40
2125
2101
1979,40
2093
1683
1996,80
2030
1628
2279,00
2979
1628
1780,17
5008
4023

III.tř.
5003
5612
5592
6038
1650

IV.tř
0
0
0
0
0

V.tř.
543
509
734
750
0

Na základě hodnocení byla do návrhu ÚPKÚ doporučena varianta 5 s minimálním počtem záporných bodů. Navrhované
odnětí ZPF je z hlediska ochrany ZPF a ostatních spolupůsobících kriterií a zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější oproti jiným
variantám řešení, které byly při návrhu ÚP pracovně zvažovány a to z těchto důvodů:
1.
Rozvojové plochy na ZPF jsou umístěny (pokud to technické podmínky dovolí) v maximální míře u stávajících komunikací.
Komunikace, spojující stožáry v lokalitě Z06, je vedena po hranici katastrů a fyzicky po neobdělávané mezi.
2.
Relativně větší podíl záboru půdy 1. a 2. třídy ochrany je dán existencí těchto půd na rovinatějších plochách u obce i v její
bezprostřední blízkosti kolem celého urbanizovaného území. Přestože v návrhu rozložení lokalit bylo snahou využít přednostně méně
kvalitní půdy, nelze se plochám s vysokou kvalitou zcela vyhnout.
3.
Ve vybrané variantě č. 5 navržené dvě lineárně uspořádané trojice větrných elektráren byly se souhlasným výsledkem
posouzeny spolu s ostatními variantami na krajinný ráz.
4.
Šestá elektrárna v koncové poloze nové přístupové komunikace bude investicí obce Krásné Údolí na vlastním pozemku, a
bude do budoucna zajišťovat významný stálý finanční příjem nízkorozpočtové obce. V krizových stavech pak představuje elektrárna
vlastní energetický zdroj zajišťující energetickou soběstačnost pro potřeby prakticky celé obce v úsporném režimu spotřeby.
5.
Vzhledem k celkovému útlumu produkčního zemědělství v oblastech LFA nejsou již četné plochy orné půdy intenzivněji
obdělávány a jsou zatravněny. Pěstování pícnin a i jejich pastevní využití je jen velmi extenzivní. Zástavbou navrhovaných rozvojových
ploch nebude proto zásadně ovlivněna zemědělská produkce řešeného území jako celku.
6.
Většina nezastavěného území v celém správním území obce zůstává volná ve smíšených krajinných zónách stabilně
nezastavitelných, ve kterých budou preferovány vedle odpovídající proporcionální zemědělské činnosti i aktivity směřující k tvorbě a
údržbě kulturní krajiny.
7.
Podíl záboru ZPF k získané energii je z hlediska posuzování jednotlivých typů zdrojů energie druhý nejvýhodnější hned po
vodních elektrárnách. Přitom Při posouzení je nutné zohlednit i skutečnost, že obslužné cesty umístěné na ZPF slouží zároveň k
přístupu do krajiny a k polím.
Výkresová část pracovních variant umístění souboru větrných elektráren.
Výkresová část obsahuje situace větrných elektráren zakreslených do katastrálních map. Rozvojové plochy, které zabírají ZPF
jsou vyznačeny barevně s rozlišením třídy zabíraných půd.
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O.e4.7

U sídelních útvarů a zón znázornění průběhu hranic současně zastavěného území obce ke dni zpracování konceptů řešení
územně plánovací dokumentace, hranic pozemkové držby jednotlivých právnických a fyzických osob, tras základních
zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových
úprav, popřípadě vyznačení jejich předpokládaného porušení.
Ve výkresové části je zobrazeno ZÚ dle platného stavebního zákona. Ve výkresové části jsou zobrazeny hranice pozemkové
držby jednotlivých právnických a fyzických osob.
O.e4.8 Uplatnění bodu 3. přílohy č. 3 vyhlášky 13/1994 Sb., odstavec 3.
V území řešeném ÚP se nachází:
a)
CHLÚ
č. 14640000 Přílezy (živcová surovina).
CHLÚ je zobrazeno ve výkresové části.
O.e5

Tabulková část.

O.2

Vyhodnocení dokumentace územního plánu.

(§ 53 SZ)

O.2.1

Soulad návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje 2008
Návrh ÚP je v souladu s PÚR ČR 2008.

(§ 53 SZ, odst.4a)

O.2.2

Soulad návrhu ÚP se ZÚR KK 2010.
(§ 53 SZ, odst.4a)
Návrh ÚP je v souladu se ZÚR KK 2010. Všechny kapitoly ZÚR KK 2010 týkající se řešeného k.ú. Otovice jsou do ÚP
zapracovány.

Tabulky jsou z praktického hlediska vložených formátů umístěny na konci Odůvodnění ÚP.

O.2.3

Soulad s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území
(§ 53 SZ, odst.4b)
Cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. ÚP respektuje limity v území a
nemění zásadním způsobem komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území, které vzniklo vývojem obce na
základě doposud platného ÚPN. ÚP vytváří územní předpoklady pro další výstavbu, kterou je podmíněn hospodářský a sociální rozvoj
obce a jejích obyvatel, přitom respektuje přírodní a kulturní podmínky a hodnoty místa a stabilizuje požadované podmínky příznivého
životního prostředí, řeší účelné využití a uspořádání území na základě koordinace veřejných a soukromých zájmů.
ÚP je řešen s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území, přičemž tyto hodnoty území
včetně urbanistického a historického dědictví respektuje, chrání a rozvíjí. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a řeší ochranu nezastavěného území prostřednictvím regulativů. Zastavitelné plochy důsledně navazují na ZÚ tak,
že budoucí zástavba bude z urbanistického hlediska tvořit kompaktní ucelené území. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření
samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských lánů
a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy, mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby.
Koncepce rozvoje území obce stanovená ÚP spočívá především v posílení a rozvoji v zadání stanoveného charakteru sídla,
přičemž řeší vyvážený vztah mezi ochranou životního prostředí a hospodářským rozvojem v paralele s podporou soudržnosti
společenství obyvatel a vytváření podmínek pro uspokojování jejich potřeb a požadavků, aniž by tím byly ohroženy podmínky života
budoucích generací.
Hlavní zásady v navrženém ÚP:
a)
vytváří územní předpoklady pro budoucí polyfunkční výstavbu, kterou je podmíněn hospodářský a sociální rozvoj obce a jejích
obyvatel, současně s výstavbou respektuje přírodní podmínky místa a umožňuje vytvářet reálné kroky ke zlepšení podmínek
příznivého prostředí.
b)
řeší účelné využití a uspořádání území na základě koordinace veřejných a soukromých zájmů.
c)
stanoví koncepce a zásady dalšího rozvoje území, urbanistického rozvoje sídla, uspořádání a rozvoje využití krajiny a rozvoje
veřejné infrastruktury. Koncepce a zásady v konečném důsledku působení jednotlivých částí sledují hlavní cíle udržitelného
rozvoje v územním plánování:
c1.
udržitelná úroveň čerpání přírodních zdrojů včetně území a energie
c2.
stabilita popřípadě dynamická rovnováha ekologických systémů
c3.
udržitelná forma a udržitelná míra ekonomického rozvoje
c4.
soudržnost mezi sociálními skupinami a regiony a sociální prostupnost
c5.
snížení rizik dopadů přírodních katastrof a selhání infrastruktur
d)
stanoví podmínky pro provádění změn ve využití území, urbanistické požadavky na prostorové uspořádání a umístění staveb
v jednotlivých funkčních plochách.
e)
respektuje architektonické a urbanistické hodnoty řešeného území vzniklé dlouhým historickým vývojem a spoluvytváří
podmínky pro splnění požadavků na jejich ochranu.
f)
stanovuje zásady na ochranu nezastavěného území v úzké vazbě na vymezení funkčních prvků ÚSES.
g)
k budoucí zástavbě navrhuje prioritní zastavění přestavbových ploch uvnitř ZÚ, a nové rozvojové plochy vymezuje
s předpokladem očekávaného rozvoje v nezbytně nutném a reálně zastavitelném rozsahu.
O.2.4
Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů
(§ 53 SZ, odst.4c)
ÚP je navržen v souladu s ustanoveními a požadavky SZ a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. Stejně tak obsah dokumentace
(textová i grafická část) odpovídá požadavkům uvedených právních předpisů.
ÚP je navržen v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
Textová část
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O.2.5

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
(§ 53 SZ, odst.4d)
Návrh ÚP je vypracován v potřebném souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, které byly doplněny dalšími
odbornými stanovisky k zadání ÚP. Stanoviska, připomínky a námitky k návrhu ÚP budou pořizovatelem průběžně v souladu s těmito
předpisy do ÚP zapracovány.
O.2.6
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
(§ 53 SZ, odst.5b)
Není zadáním ÚP požadováno.
O.2.7
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno
(§ 53 SZ, odst.5c)
Není pro tento ÚP relevantní
O.2.8
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (§ 53 SZ, odst.5d)
Základní ukazatele.
Navrhované ukazatele.
Výměra plochy zastavěného území k 9. 9. 2012 (100%)
34,99 ha
Výměra plochy přestavbových území v ZÚ
5,5804 ha
% plochy přestavbových území v ZÚ
15,95 %
Výměra plochy nových zastavitelných ploch vně a uvnitř ZÚ
9,8202 ha
% plochy nových zastavitelných ploch vně a uvnitř ZÚ ve vztahu k ploše ZÚ
28,06 %
Zastavěné území obce je intenzívně využíváno, volné přestavbové plochy tvoří relativně malý procentuelní podíl z celkového ZÚ.
Potřebné nové zastavitelné plochy jsou vymezeny zejména s ohledem na:
1.
priority rozvoje sídla stanovené návrhem ÚP na základě předchozích etap přípravy.
2.
význam sídla v organismu osídlení podél dopravní tepny.
3.
prostorové možnosti sídla a celkovou strategii rozvoje správního území.
O.3

Ochrana obyvatelstva.
Požadavky civilní ochrany se řídí vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Dle §20 se
na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce v rozsahu předaných podkladů zapracuje
do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby.
Aktualizované Územně analytické podklady 2010 pro řešené území vymezené zóny havarijního plánování (jev č. 109), ani
objekt civilní ochrany (jev č. 110) nestanovují.
Stávající systém je stabilizován, pro ochranu obyvatelstva nejsou v řešeném území navrženy nové plochy.
a)
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
V ÚP nejsou stanovena záplavová území.
b)
Zóny havarijního plánování.
Nejsou v řešeném území stanoveny.
c)
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události.
K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných
chemických látek uniklých při haváriích budou využity přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov.
K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a
improvizované úkryty.
Stálé úkryty jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které se budují investičním způsobem v době míru, převážně jako
víceúčelově využívané stavby, tj. stavby využívané v míru jako kina, prodejny, kavárny, šatny, garáže, sklady apod., a v případě vzniku
mimořádné události sloužící jako úkryty obyvatelstva.
stálé tlakově neodolné úkryty CO – STNÚ CO
stálé tlakově odolné úkryty CO – STOÚ CO
ochranný systém podzemních dopravních staveb
Stálé úkryty nejsou v řešeném území zřízeny a nepočítá se i do budoucna s realizací stálých tlakově odolných krytů.
Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) - se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé
radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva
využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který
bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich
ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na
obecním úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory
vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ.
Improvizované úkryty nejsou v řešeném území cíleně zřízeny. Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není
úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci.
d)
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
Evakuační plán v působnosti OÚ Krásné Údolí nebyl jako podklad v rámci vypracování ÚP uplatněn. Pro případ neočekávané
(neplánované) mimořádné události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt evakuovaných osob a osob
bez přístřeší), využití kapacitních objektů a areálů veřejného občanského vybavení (školka), případně sportu (tělocvična, ostatní haly).
Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich
dokumentaci.
e)
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
Obecní úřad a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO –
prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu
v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Pro skladování materiálu humanitární
Textová část
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pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného občanského vybavení. Organizační ani technické zabezpečení skladování
(výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.
f)
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce.
Na území obce a jeho částí nejsou nebezpečné látky skladovány.
Z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných látek
uvažováno. V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie. Organizační ani technické
zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich
dokumentaci.
g)
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklé při mimořádné
události
Územní nároky na organizaci záchranných, likvidačních a obnovovacích prací nebo dekontaminaci území nebyly v rámci
zpracování ÚP uplatněny. Objekty případně plochy, které by mohly po úpravě sloužit k dekontaminaci osob, zvířat nebo dopravní
techniky jsou k dispozici ve funkčních plochách občanské vybavenosti.
Ve funkčních plochách občanské vybavenosti a v plochách výroby a skladování jsou rovněž prostory, které je možné po
úpravě použít k tomuto účelu.
Navržené urbanistické řešení umožňuje záchranné, likvidační a obnovovací práce. Doprava na komunikacích je řešena tak,
aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění části
komunikací v obci – komunikace budou v max. míře propojeny a zokruhovány. Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod
elektrické energie) budou dle možností postupně rovněž zokruhovány, takže umožní operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých
zdrojů
h)
ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.
Na území města a jeho částí nejsou nebezpečné látky skladovány.
i)
nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
V případě havárie na zdroji pitné vody, bude využíváno vody z ostatních zdrojů napájených celý vodovodní systém. Pro případ
výpadku celého vodárenského systému bude nouzové zásobování zajišťováno dopravou pitné vody cisternami v množství 15 l/ob.den.
Zásobování bude ještě doplněno dodávkami balené vody.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních a veřejných studní podle pokynů územního hygienika.
Zásobování elektrickou energií bude řešeno instalací náhradních zdrojů.
j)
Ustanovení §23, odst.1 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území.
Dle tohoto ustanovení musí nově navrhované komunikace svým umístěním, rozměry a parametry vždy umožnit průjezd těžké
požární techniky. V obci bude možné využít k hašení hydranty na veřejném vodovodu. Podrobné posouzení parametrů komunikační sítě
z hlediska §23, odst.1 vyhlášky 501/2006 Sb. bude předmětem územního řízení při povolování nové výstavby. ÚP vytvořil předpoklady
pro splnění těchto technických požadavků na hlavních trasách komunikační sítě a rozvodech technické infrastruktury. Při detailním
řešení parcelace jednotlivých lokalit je třeba ustanovení §23, odst.1 vyhlášky 501/2006 Sb. důsledně dodržet a z hlediska správy území
uplatňovat.
j)
Ustanovení §24, odst.1 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území.
Rozvodná a telekomunikační vedení v nově zastavovaných lokalitách ÚP budou podle možností umístěna pod zem.
O.4

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.
V rámci veřejného projednání byly podány celkem x následující námitky.
Námitka č. 1 podaná …..“
Vyhodnocení námitky:
….
Odůvodnění:
….
O.5
O.5.1
O.5.2

O.6

Vyhodnocení připomínek.
Připomínky sousedních obcí v rámci společného jednání o návrhu ÚP.
V rámci společného jednání o návrhu ÚP podala (nepodala) připomínku žádná sousední obec.
Připomínky podané v rámci veřejného projednání návrhu ÚP.
V rámci veřejného projednání návrhu ÚP byly podány následující připomínky.

Rozsah dokumentace.
Textová část odůvodnění obsahuje 34 stran textu včetně tabulkové části (str. 1 – 34).
Grafická část odůvodnění ÚP obsahuje 3 přílohy.
O1
Koordinační výkres
O2
Širší vztahy
O3
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000

Přílohy.
1.
VTE Krásné Údolí. Hodnocení krajinného rázu.
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Katastrální území: Krásné Údolí

Název části obce:
celkový
zábor ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
trvalé
orná půda
zahrady
travní
porosty
2,3193

číslo
lokality

Způsob využití plochy

Z01

plochy bydlení BV

2,3193

Z02

plochy bydlení BV

0,5785

Z05

plochy bydlení BV

0,3943

-

plochy bydlení celkem

3,2921

P02

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Investice
do půdy
(ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

-

2,3193

-

-

-

-

0,3124

0,3124

-

0,2661

-

-

-

-

-

0,3943

0,3943

-

-

-

-

2,5854

0,0000

0,7067

3,2921

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0636

-

0,0636

-

-

-

-

-

0,0636

-

plochy smíšené celkem

0,0636

0,0000

0,0636

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0636

0,0000

P04

0,0080

-

-

0,0080

-

-

-

0,0080

plochy dopravní infrastruktury celkem

0,0080

0,0000

0,0000

0,0080

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0080

0,0000

Z06

plochy technické infrastruktury TI

0,6289

0,6289

-

-

0,5008

0,1281

-

-

-

0,5354

Z07

plochy technické infrastruktury TI

0,1286

0,1286

-

-

-

0,1286

-

-

-

0,1235

Z08

plochy technické infrastruktury TI

0,1456

0,1456

-

-

-

0,1456

-

-

-

0,1162

Z09

plochy technické infrastruktury TI

0,1650

0,1650

-

-

-

-

0,1650

-

-

0,1484

plochy technické infrastruktury celkem

1,0681

1,0681

0,0000

0,0000

0,5008

0,4023

0,1650

0,0000

0,0000

0,9235

Z03

plochy výroby a skladování VL

0,3464

0,3464

-

-

0,3464

-

-

-

-

Z04

plochy výroby a skladování VL

0,7124

-

0,7124

0,7124

-

-

-

-

P09

plochy zemědělské výroby a skladování VZ

0,3949

-

0,3949

-

0,3202

0,0747

-

-

plochy výroby a skladování celkem

1,4537

0,3464

0,3949

0,7124

1,3790

0,0747

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

P09

0,2226

-

0,2226

-

0,2226

-

-

-

-

-

plochy rekreace zahrádkové osady celkem

0,2226

0,0000

0,2226

0,0000

0,2226

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Krásné Údolí celkem

6,1081

3,9999

0,6811

1,4271

5,3945

0,4770

0,1650

0,0000

0,0716

0,9235

plochy smíšené SV

plochy dopravní infrastruktury DS

plochy rekreace zahrádkové osady RZ

0,2661

-

Katastrální území: Odolenovice

-

-

Název části obce:

Z10

plochy bydlení BV

2,0852

2,0852

-

-

-

-

0,0185

-

2,0667

Z11

plochy bydlení BV

0,2893

-

-

0,2893

0,2893

-

-

-

-

Z13

plochy bydlení BV

0,1721

-

-

0,1721

-

-

0,1721

-

-

0,0836

P11

plochy bydlení BV

0,6769

-

-

0,6769

-

-

-

0,6769

-

plochy bydlení celkem

3,2235

2,0852

0,0000

1,1383

0,0000

0,1906

0,0000

2,7436

0,0836

Z14

0,1233

-

-

0,1233

-

0,1233

-

-

-

plochy občanského vybavení celkem

0,1233

0,0000

0,0000

0,1233

0,0000

0,0000

0,1233

0,0000

0,0000

0,0000

Z12

0,2584

-

-

0,2584

-

-

0,2584

-

-

-

plochy technické infrastruktury celkem

0,2584

0,0000

0,0000

0,2584

0,0000

0,0000

0,2584

0,0000

0,0000

0,0000

Odolenovice celkem

3,6052

2,0852

0,0000

1,5200

0,2893

0,0000

0,5723

0,0000

2,7436

0,0836

zábor ZPF celkem

9,7133

6,0851

0,6811

2,9471

5,6838

0,4770

0,7373

0,0000

2,8152

1,0071

Tabulková část

plochy občanského vybavení OS

plochy technické infrastruktury TI

0,2893

-
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Poučení.

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

……………………………………
Horst Schleicher
místostarosta města Krásné Údolí

Textová část

…………………………………….
Bc. Martin Frank
starostka města Krásné Údolí
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