Ing. Petr Hosnedl

SEA/EIA

Vyhodnocení vlivů územního plánu
na životní prostředí
ve smyslu ustanovení § 10i zákona 100/2001 Sb. v platném znění,
podle přílohy stavebního zákon 183/2006 Sb.

Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří
aktualizovaný na základě vyhodnocení
námitek

prosinec 2016

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Název

: Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí
pro
Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad
Ohří podle vyhodnocení námitek

Umístění

: Ústecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Kadaň
Obec s pověřeným úřadem: Klášterec nad Ohří
Město: Klášterec nad Ohří
katastrální území: 798495 Kunov, 665631 Klášterecká
Jeseň, 665622 Klášterec nad Ohří, 665657 Miřetice u
Klášterce nad Ohří, 665649 Lestkov u Klášterce nad
Ohří, 665673 Suchý důl u Klášterce nad Ohří, 694355
Mikulovice u Vernéřova, 780227 Vernéřov, 780197
Hradiště u Vernéřova, 780201 Pavlov u Vernéřova,
780219 Potočná u Vernéřova

Zadavatel

: Ing.arch. Ladislav Komrska

Zpracovatel

: Ing. Petr Hosnedl
sídlo:
Perunova 7
130 00 Praha 3
tel./fax: +420 242 486 783
gsm: +420 606 754 759
hosnedl@email.cz

IČ

: 690 11 265

Autorizace ve smyslu § 19 zákona
100/2001 Sb.

: Rozhodnutí o autorizaci

Datum zpracování

: prosinec 2016

Podpis

:

Č.j.: 38156/6488/OIP/03
Rozhodnutí o prodloužení autorizace
Č.j.: 76133/ENV/12 ze dne 4.10.2012

.............................................

-2-

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Obsah
0.

ÚVOD ....................................................................................................................................................................... 8

1.
STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE,
VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM. ............................................................................................................................... 10
2.
ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI ............................................................. 17
3.
ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO
PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE. ......................................................................................................................................................... 20
3.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ .................................................................................................. 20
3.2 GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY ..................................................................................................... 26
3.3 HYDROLOGICKÉ POMĚRY .................................................................................................................................... 28
3.4 OVZDUŠÍ A KLIMA ............................................................................................................................................... 33
3.5 AKUSTICKÉ ZATÍŽENÍ .......................................................................................................................................... 39
3.6 PŮDA ................................................................................................................................................................... 41
3.7 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ........................................................................................................................... 44
3.7.1
Obecná přírodní charakteristika ............................................................................................................... 44
3.7.2
Chráněná území ........................................................................................................................................ 47
3.7.3
Krajinný ráz .............................................................................................................................................. 50
4.
CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY. ............................................................ 65
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

PŘEHLED ZMĚN V ÚZEMÍ S POTENCIÁLEM OVLIVNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ..................................................... 65
OVZDUŠÍ ............................................................................................................................................................. 86
AKUSTICKÉ ZATÍŽENÍ .......................................................................................................................................... 87
FLÓRA A FAUNA .................................................................................................................................................. 89
ODVODNĚNÍ OBLASTI .......................................................................................................................................... 91
PŮDA ................................................................................................................................................................... 92
KULTURNÍ PAMÁTKY, ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY ............................................................................................. 96
KRAJINA.............................................................................................................................................................. 97

5.
SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S
OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI. ................................................................ 98
6.
ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A
PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH. .................................................................................................. 99
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

VLIVY NA OBYVATELSTVO .................................................................................................................................. 99
VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU A FLÓRU................................................................................. 100
VLIVY NA PŮDU ................................................................................................................................................ 103
VLIVY NA VODU ................................................................................................................................................ 104
VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA ............................................................................................................................. 106
VLIV HLUKU ...................................................................................................................................................... 109
VLIVY NA HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A
ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU .................................................................................................................. 112
6.7.1
Vlivy na hmotné statky ............................................................................................................................ 112
6.7.2
Vliv na kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického ..................................... 112
6.7.3
Vliv na krajinný ráz................................................................................................................................. 114

7.
POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ
PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS
POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ............................................................ 120
8.
POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI
VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ. ................................................................................................................................................................ 121
9.
ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU
VARIANT ŘEŠENÍ. ..................................................................................................................................................... 126

-3-

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří
10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. .............................................................................................................................................. 127
11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH
Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ................................. 128
12.

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ. ........................................................................ 133

Seznam tabulek:
Tabulka 1. Přehled rozšíření zastavitelných území a změn v FVU v návrhu územního plánu po
veřejném projednání. .................................................................................................................. 14
Tabulka 2. Vývoj počtu obyvatelstva 1869 – 2001 (ČSÚ, Lexikon obcí). ........................................ 21
Tabulka 3. Roční průměr denních intenzit (RPDI/24h) všech vozidel podle sčítání ŘSD v roce 2010.
.................................................................................................................................................... 23
Tabulka 4. Výběr ukazatelů v nichž voda v Ohři na profilu Rašovice nesplňuje požadavky jakosti
(NV.401/2015 Sb.) ..................................................................................................................... 31
Tabulka 5. Výběr ukazatelů v nichž voda v Prunéřovském potoce na profilu pod EPRU Prunéřov
nesplňuje požadavky jakosti (NV.401/2015 Sb.)....................................................................... 31
Tabulka 6. Seznam velkých zdrojů znečištění ovzduší podle původní evidence REZZO. ............... 34
Tabulka 7. Přehled produkce emisí v okrese Chomutov podle evidence REZZO ČHMÚ – dostupná
data za rok 2000 – 20011, mimo REZZO 4. .............................................................................. 35
Tabulka 8. Imisní charakteristiky znečištění ovzduší naměřené v roce 2012 na nejbližších stanicích
AIM (ISKO, ČHMÚ). ................................................................................................................ 36
Tabulka 9. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí podle aktuálního zákona o
ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ............................................................................................... 37
Tabulka 10. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu vegetace podle aktuálně platného
zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ................................................................................ 37
Tabulka 11. Předpokládané uvolnění ZPF pro nová zastavitelná území podle, včetně nových
rozvojových ploch zahrnutých do návrhu po provedeném společném jednání a veřejném
projednání na základě vyhodnocení námitek [9]. ...................................................................... 42
Tabulka 12. Zvláště chráněná území zastoupená ve správním území Klášterec nad Ohří ................ 47
Tabulka 13. Územní soustavy NATURA 2000. ................................................................................ 47
Tabulka 14. Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky. ................................................... 55
Tabulka 15. Seznam nemovitých kulturních památek v území. ........................................................ 57
Tabulka 16. Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky. ................................ 61
Tabulka 17. Znaky a hodnoty vizuální scény. ................................................................................... 63
Tabulka 18. Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky. ................................................... 64
Tabulka 19. Přehled ploch a pozemků s předpokladem pro zábor ve třídě ochrany I., podle [1 a 9].
.................................................................................................................................................... 92
Tabulka 20. Přehled ploch a pozemků s předpokladem pro zábor ve třídě ochrany II., podle [1 a 9].
.................................................................................................................................................... 93
Tabulka 21. Přehled záborů půdy v jednotlivých třídách ochrany, podle [1 a 9]. ............................. 93
Tabulka 22. Odhad dopravních příspěvků ekvivalentních rozvoji po naplnění ploch bydlení
v zastavitelných území a přestavbových lokalitách. ................................................................ 107
Tabulka 23. Vyhodnocení vlivu předpokládaných změn využití území na krajinný ráz. ................ 115
Tabulka 24. Zhodnocení vlivu územního plánu na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu. ...... 119
Tabulka 25. Přehled vztahu územního plánu [1] k vybraným cílům nadřazených koncepčních
materiálů................................................................................................................................... 126

-4-

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Seznam obrázků:
Obrázek 1. Území řešené územním plánem Klášterec nad Ohří. ...................................................... 20
Obrázek 2. Krajina řešeného území, 3D pohled Google Earth. ......................................................... 21
Obrázek 3. Silniční síť ve správním území. ....................................................................................... 23
Obrázek 4. Vyznačení správního území města Klášterec nad Ohří v ortofotomapě. ....................... 24
Obrázek 5. Vyznačení správního území města Klášterec nad Ohří v základní mapě. ...................... 25
Obrázek 6. Hydrologické členění správního území v základní mapě. ............................................... 30
Obrázek 7. Území s překročením imisních limitů na ochranu zdraví podle vyhodnocení dat z roku
2011 (ČHMI).............................................................................................................................. 39
Obrázek 8. Potenciální hluková expozice ze silniční a železniční dopravy ve stávajícím stavu. ...... 41
Obrázek 9. Rozdělení půdy podle tříd ochrany ZPF ve smyslu v.48/2011 Sb., v platném znění. ..... 43
Obrázek 10. Registrovaný VKP – niva v sadech, k.ú. Klášterec nad Ohří (ÚAP ORP Kadaň, II.
aktualizace, návrh IV. aktualizace ÚAP již tento registrovaný VKP neobsahuje). ............ 48
Obrázek 11. Registrovaný VKP – Ciboušov, plocha M8, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří (ÚAP
ORP Kadaň, II. aktualizace, návrh IV. aktualizace ÚAP již tento registrovaný VKP
neobsahuje). .............................................................................................................................. 49
Obrázek 12. Registrované VKP v k.ú. Rašovice (ÚAP ORP Kadaň). .............................................. 49
Obrázek 13. Krajinné typy zastoupené v řešeném území, (Löv a spol.). ........................................... 52
Obrázek 14. Oblast krajinného rázu, modře je vymezeno území řešené územním plánem. ............. 53
Obrázek 15. Řešené území na mapě I. vojenského mapování metodou "a la vue" - "od oka" 17641768. ........................................................................................................................................... 59
Obrázek 16. Řešené území a vymezené zastavitelné a přestavbové lokality na mapě II. vojenského
mapování (vojenská triangulace, 1836-1852). ........................................................................... 60
Obrázek 17. Lokality Klášterec nad Ohří - SZ část. ......................................................................... 67
Obrázek 18. Lokality Klášterec nad Ohří - S část............................................................................. 68
Obrázek 19. Lokality Klášterec nad Ohří - S část + Ciboušov. ........................................................ 70
Obrázek 20. Lokality Klášterec nad Ohří - Ciboušov. ...................................................................... 71
Obrázek 21. Lokality Klášterec nad Ohří - SV část. ......................................................................... 72
Obrázek 22. Lokality průmyslová zóna Verne - Z část. ................................................................... 74
Obrázek 23. Lokality průmyslová zóna Verne - V část. ................................................................... 74
Obrázek 24. Lokality průmyslová zóna Verne – S část. .................................................................... 75
Obrázek 25. Lokality průmyslová zóna Verne - V část, plochy V7 a V8. ....................................... 77
Obrázek 26. Lokalita V10 – JV okraj řešeného území v návaznosti na správní území Kadaň.. ....... 77
Obrázek 27. Lokalita V9 – území jižně od zóny Verne. .................................................................... 78
Obrázek 28. Lokality Klášterec JV. ................................................................................................... 79
Obrázek 29. Lokality Rašovice, Suchý důl. ....................................................................................... 81
Obrázek 30. Lokality Lestkov. ........................................................................................................... 82
Obrázek 31. Lokality Klášterec JZ okraj. .......................................................................................... 83
Obrázek 32. Lokality Klášterecká Jeseň. ........................................................................................... 85
Obrázek 33. Situace ZPF – I. třídy ochrany, v dopravním koridoru K31. ......................................... 94
Obrázek 34. Situace ZPF – I. třídy ochrany, na ploše R6. ................................................................. 94
Obrázek 35. Situace ZPF – I. třída ochrany na ploše V9. .................................................................. 95

-5-

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Podklady:
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]

Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří, ke společnému jednání, Ing.arch. Ladislav
Komrska
Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Klášterec nad Ohří, OŽP KÚÚK,
2512/ZPZ/2011/SEA, ze dne 4.10. 2011
Návrh zadání Územního plánu Klášterec nad Ohří – vyjádření Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: 2512/ZPZ/2010/UP527, ze dne 6.10.2011
Atlas podnebí Česka, ČHMÚ, Praha 2005
Biogeografické členění, Martin Culek a kol., AOPK, Lelekovice, listopad 2003
Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnost nebo změny využití
území na krajinný ráz; Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička; Praha 2004
Vyhodnocení vlivů územního plánu Klášterec nad Ohří, Ing. Petr Hosnedl, prosinec
2013
Stanovisko k vyhodnocení námitek k návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří, odbor
životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Ústeckého kraje, č.j.
2744/ZPZ/2016/SEA, 15.8.2016
Vyhodnocení námitek k návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří po veřejném
projednání, Ing.arch. Ladislav Komrska

-6-

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Zkratky:
BD
ČOV
DSP
DUR
EIA
EVL
FVU
GES
HEIS
CHLÚ
CHOPAV
IL
IRZ
KES
Kk
KPRVAK
LBK
LBC
LNA
MPZ
OA
OP
OZE
OZKO
PDOKP
PO
PUPFL
REZZO
RPDI
SLZ
STÚ
TNA
ÚPNSÚ
ÚSES
VÚV TGM
VÚMOP
ZCHD
ZCHÚ
ZPF
ŽP

Bytové domy
Čistírna odpadních vod
Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň stavebního povolení
Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň územního rozhodnutí
Proces posouzení vlivů záměru na životní prostředí
Evropsky významná lokalita
Funkční využití území
Geoekologické stanoviště (základní jednotka ekologické stability území)
Hydroekologický informační systém
Chráněná ložisková území
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Imisní limit
Integrovaný registr znečištění
Koeficient ekologické stability
Krátkodobé koncentrace, imisní limit
Krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lehký nákladní automobil
Městská památková zóna
Osobní automobil
Orná půda, ochranné pásmo
Obnovitelné zdroje energie
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
Potenciálně dotčený krajinný prostor
Ptačí oblast
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Registr zdrojů znečišťování ovzduší
Roční průměr dopravních intenzit všech vozidel za 24 hodin
Sportovní letecké zařízení, plocha SLZ = plocha pro sportovní letecké zařízení
Stavební úřad
Těžký nákladní automobil
Územní plán sídelního útvaru
Územní systém ekologické stability
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin ve smyslu z.114/1992 Sb.
Zvláště chráněné území
Zemědělský půdní fond
Životní prostředí

-7-

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

0. Úvod
Předkládané vyhodnocení vlivů územního plánu Klášterec nad Ohří na životní prostředí je aktualizací
vyhodnocení zpracovaného v prosinci roku 2013.
Vyhodnocení z prosince roku 2013 [7] bylo provedeno na základě požadavku [2] odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je „příslušným úřadem“ podle § 22,
písm. b) zákona 100/2001 Sb., a který „zjišťovacím řízením“ stanovil nutnost posouzení návrhu
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad shledal nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí celého územního
plánu. Důvodem bylo vymezení ploch stanovujících rámec pro umístění záměrů podléhajících
posouzení a které mohou způsobit negativní ovlivnění životního prostředí, krajinného rázu, ekologické
stability a udržitelného rozvoje území. Posouzení požadovali zaměřit na vlivy záměru, poměry
v dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí:
–
–

plochy pro umístění golfového hřiště
nové silniční připojení Klášterec – Rašovice - Lestkov

Požadováno bylo vyhodnotit vlivy hluku a znečištění ovzduší vůči stávající a plánované obytné
zástavbě včetně vlivů souvisejících s dopravním zatížením, účelnost zastavění daných ploch, změny
v uspořádání krajiny, ovlivnění povrchových a podzemních vod, narušení faktoru pohody bydlení.
Popsány musí být vlivy záměrů na poměry v dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového
negativního ovlivněné složek životního prostředí a možné ovlivnění zdraví obyvatelstva. Bylo
požadováno stanovit kompenzační opatření a podmínky přípustnosti řešení územního plánu z hlediska
vlivů jeho uplatňování na životní prostředí.
V rámci společného jednání dotčený orgán ochrany a přírody vyloučil možné ovlivnění ptačích oblastí a
evropsky významných lokalit územní soustavy NATURA 2000 (stanovisko OŽP KÚÚK, č.j.:
4609/ZPZ/2013/UP-1007 ze dne 13.2.2013.
Cílem nyní předkládané aktualizace je posouzení vlivů nových rozvojových ploch a změn v návrhu
územního plánu, které byly provedeny po veřejném projednání na základě námitek účastníků řízení [9].
Nutnost aktualizace vyhodnocení vyplývá z požadavku [8] odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje, který tak rozhodl na základě provedeného „zjišťovacího řízení“ k
„vyhodnocení námitek z veřejného projednání“. Příslušný úřad ve stanovisku podle § 10i odst. 2
z.100/2001 Sb. v platném znění, uvedl:
„Na základě vyhodnocení námitek návrh územního plánu nově vymezí plochy bydlení, plochy výroby a
skladování a plochy průmyslové výroby.
Návrh územního plánu po zapracování uplatněných námitek nevylučuje vymezení ploch pro umístění
záměrů, které mohou způsobit výrazně negativní zásah do životního prostředí, ovlivnění krajinného
rázu, ekologické stability území a udržitelného rozvoje území. Konkrétně se jedná o plochu pro
průmyslovou výrobu o rozloze 2,9626 ha v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, uplatněnou pod námitkou
č. N46.
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Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné dopracovat Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
včetně kapitoly A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu územního plánu
Klášterec nad Ohří.“
Dále je uvedeno, že musí být podrobně popsány vlivy záměru na poměry dotčené oblasti s ohledem na
možnost celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí a možné ovlivnění zdraví
obyvatelstva.
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1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah k
jiným koncepcím.
Návrh nového územního plánu vychází a je pokračováním rozvoje vyplývajícího ze stávající platné
územně plánovací koncepce ÚPNSÚ Klášterec nad Ohří. Změny spočívají především ve vymezení
nových zastavitelných území a v definování změn funkčního využití území v „přestavbových“ již
zastavěných plochách. Určitá zastavitelná území jsou přitom převzata již ze stávajícího ÚPNSÚ. U
některých ploch dochází oproti původní koncepci k upřesnění jejich hranic a upřesnění funkčního
využití podle aktuálních potřeb vlastníků pozemků a podle již zpracovaných územních studií.
Zohledněny jsou požadavky na rozvoj území obdržené od vlastníků pozemků, požadavky města,
plochy zajišťující tvorbu území vymezené projektantem a požadavky vyplývající z nadřazených
koncepcí - ze Zásad územního rozvoje Ústeckého rozvoje a Politiky územního rozvoje. Z dalších
koncepcí je respektován Plán rozvoje vodovodu a kanalizací Ústeckého kraje.
Řešení nového územního plánu je provedeno na platformě platného stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisům.
Hlavní body koncepce rozvoje správního území Klášterec na Ohří:
Upřesnění požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK)
– silniční obchvat města silnice I/13 včetně koridoru pro její zkapacitnění, které vyvolává
potřebu zřízení místních komunikací ve východním okraji řešeného území zpřístupňující
lokality ve správním území Kadaň,
– koridor pro zkapacitnění železniční trati,
– cyklistická stezka,
– upřesnění prvků regionálních ÚSES,
– územní rezerva a rozvojová plocha pro rozvodu el. energie,
Vymezení zastavitelných území,
– plochy nízkopodlažního bydlení navázané na stávající zastavěné území města Klášterce
n.O. (bydlení v rodinných domech městské a příměstské a bydlení zahrady - pro 1 RD
v rámci funkční plochy),
– plochy bydlení v rodinných domech - venkovského, ucelující půdorys drobných
venkovských sídel nebo doplňující volná místa v jejich zastavěném území,
– plochy smíšené obytné a smíšené obytné v centrech umožňující překryv funkcí občanské
vybavenosti, bydlení, služeb a řemeslných živností,
– plochy smíšené komerční umožňující lehkou výrobu a skladování situované do
průmyslové zóny VERNE, v návaznosti na zastavěné území,
– plochy výroby a skladování - lehký průmysl situované do zóny VERNE, v návaznosti na
zastavěné území,
– plochy technické infrastruktury, k těm zásadním patří plocha pro rozvoj rozvodny VN/VVN
vyplývající z požadavků ZÚR, vymezena je také plocha pro umístění ČOV v Klášterecké
Jeseni místního významu,
– plochy občanského vybavení pro vybavenost veřejnou a sportovní a TV zařízení, v těchto
plochách je dominantní lokalita pro golfové hřiště v části prostoru ovocných sadů pod
vrchem Šumná, veřejná vybavenost je zastoupená především plochou v návaznosti na
koridor obchvatu silnice I/13,
– plochy rekreace rozdělené pro rekreaci rodinnou a zahrádky, jedním z cílů vymezení
zahrádek je uvolnění části stávajících zahrádek nevhodně situovaných nebo nelegálních
(spontánních), plocha pro rekreaci rodinnou využívá návaznost na rybník a kostel se
hřbitovem v prostoru zaniklého sídla Mikulovice (cílem plochy je také vytvoření
společenského zájmu o „zapomenutý“ kostel, nejedená se o obnovu osídlení),
– definované jsou také území rezervy, které aktuálně nepředstavují možnosti umístění
žádného záměru – dopravní koridor pro další přemostění Ohře a nové propojení I/13 a
II/224 při východním okraji města, v budoucnu by mohl umožnit bezkonfliktní dopravní
spojení mezi silnicemi II/224, I/13 na levém břehu a silniční sítí na pravém břehu; a území
rezerva pro rozvoj rozvodny v k.ú. Vernéřov,
– plochy dopravní – silniční, k těmto plochám patří již zmíněné upřesnění ochvatu města
tranzitní silnice I/13 vyplývající ze ZÚR ÚK, plochy pro obsluhu území související
s úpravou silnice I/13 a drobné komunikace umožňující lokální obsluhu konkrétních ploch
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–

–

–
–

–

–

–
–
–

–
–

–

–
–
–

–
–
–
–

plochy veřejných prostranství, k nim patří zejména drobné plochy související s obsluhou
lokalit pro bydlení – pro veřejný prostor, krátké lokální komunikace, drobná parkoviště a
zeleň, která má v rámci veřejných prostranství samostatně definované FVU,
Přestavbové lokality – změny funkčního využití v zastavěném území,
jedná se většinou o plochy uvnitř města, kde dochází ke změně FVU pro funkce bydlení a
funkce smíšená obytná území v centrech, z hlediska vyhodnocení je relevantní
přestavbová plocha K9 VP vymezená pro parkoviště k městskému středu a plocha V2 VL
v průmyslové zóně Verne,
funkce SC nově definované v městské památkové zóně také upravují aktuálně méně
vhodná využití v souvislosti s historickou částí města ,
Ochrana stávajících hodnot a nezastavitelná území,
zachování historické části města a platnosti regulačního plánu pro městskou památkovou
zónu,
deklarována je nepřípustnost nové zástavby protilehlého – pravého břehu Ohře, resp.
zachování kontrastu města vůči údolnici Ohře a zachování jeho současných
charakteristických stavebních dominant,
zachována je vazba mezi územním plánem a současnou mírou ochrany historického jádra
města vyjádřenou statutem městské památkové zóny ( dále MPZ ) a jejím regulačním
plánem,
zachovány, chráněny a dále rozvíjeny jsou navazující lokality – prostor lázní Eugenie,
prostor gymnázia a letního kina z hlediska stabilizace jejich funkcí, nabídkou dalších
urbánních vazeb s cílem posílení jeho významu, v odůvodněných případech je
preferována stabilita souvisejících ploch s dočasným účinkem ochrany území před
spontánním rozvojem (zahrádková osada u letního kina),
zachována je jedinečnost zámku Klášterec nad Ohří a zámeckého parku včetně ochrany
navazujících ploch sídelní struktury,
zachována je celistvost dalších místních částí včetně kompozice jednotlivých sídlišť a
dílčích charakteristik jádrových ploch Ciboušova a Útočiště,
zachovány jsou veškeré přírodní prvky městské struktury – plochy městských parků,
kompaktní plochy přírodní (spontánní) zeleně, údolnice vodních toků a jejich průchod
urbanizovaným územím, zachován je stav břehové čáry Ohře včetně jeho
průchodnosti při zachování přírodních hodnot tohoto koridoru,
zachován je systém užívání objektů veřejné vybavenosti včetně objektů regionálního či
osobitého významu – akvaparku, zámku a zámecké zahrady Klášterec nad Ohří,
drobná sídla ve správním území jsou stabilizovaná jako izolovaná a samostatná, návrh ÚP
[1] zachovává jejich sídelní strukturu, u těchto sídel dochází pouze k drobnému
přiměřenému rozvoji,
nedochází k obnově zaniklých sídel, pouze drobná plocha pro rodinnou rekreaci je
vymezena v návaznosti na osamocený kostel sv. Mikuláše se hřbitovem v zaniklé obci
Mikulovice, plocha využívá přírodní prostředí a další návaznost na silnici a rybník, jejím
cílem je také společenská kontrola a posílení sociálního zájmu jinak opuštěné církevní
stavby,
územní plán akceptuje stávající krajinnou zeleň, zejména výsadby izolační zeleně vůči
pánevní oblasti a industriální zónou Verne,
stávající negativní zástavba rekreačních objektů na březích a v nivě řeky Ohře není dál
rozvíjena, výjimku tvoří logická drobná proluka,
přírodní plochy mimo zastavěná a zastavitelná území jsou chráněny plochami: vodními a
vodohospodářskými, zemědělskými – TTP/sady/OP, lesními a smíšenými nezastavěného
území, využití těchto ploch je omezeno regulativy striktně pouze v souladu
s předpokládaným hospodářským využitím krajiny a kultury pozemku.
Územní limity
územní plán standardním způsobem akceptuje ochranná pásma inženýrských sítí,
komunikací a území z hlediska horního a vodního zákona,
vymezeno je záplavové území Q100, za účelem limitování výstavby,
respektovány jsou nemovité kulturní památky a chráněná území ve smyslu zákona o státní
památkové péči č.20/1987 Sb.,
respektovány a upřesněny jsou prvky lokální, regionální a nadregionální úrovně ÚSES,
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respektována jsou zvláště chráněná území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny
č.114/1992 Sb., v platném znění,
řešené správní území je v překryvu s ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými
lokalitami (EVL) územní soustavy NATURA 2000, jejich možné negativní ovlivnění se
nepředpokládá viz výše.

Návrh územního plánu definuje následní regulativy pro plochy s rozdílným způsobem využití
v zastavěném území a zastavitelných plochách:
plochy pro bydlení
– BH plochy pro bydlení - v bytových domech
– BM plochy pro bydlení - v rodinných domech městské a příměstské
– BZ plochy pro bydlení - zahrady
– BV plochy pro bydlení - v rodinných domech - venkovské
plochy rekreace
–

RI

plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

–

RZ

plochy rekreace - zahrádkové osady

–
–
–
–

plochy občanského vybavení
OV plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost
OK plochy občanského vybavení - komerční vybavenost
OS plochy občanského vybavení - TV a sportovní zařízení
OH plochy občanského vybavení - hřbitovy

plochy smíšené
– SC plochy smíšené obytné - v centrech
– SK plochy smíšené komerční
– SM plochy smíšené obytné

–
–

plochy veřejných prostranství
PV veřejná prostranství
ZV zeleň na veřejných prostranstvích

plochy dopravní infrastruktury
– DS plochy dopravní infrastruktury - silniční
– DZ plochy dopravní infrastruktury - drážní
– DP plochy dopravní infrastruktury - specifické
plochy technické infrastruktury
– TV plochy technické infrastruktury
plochy výroby a skladování
– VL výroba a skladování – lehký průmysl
– VZ výroba a skladování – zemědělská výroba
– VS výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

–
–
–
–
–

plochy přírodní
VV plochy vodní a vodohospodářské
ZT plochy zemědělské – trvalý travní porost
ZS plochy zemědělské - sady
ZO plochy zemědělské – orná půda
NL plochy lesní
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ZP

plochy smíšené nezastavěného území

Pro jednotlivé regulativy jsou stanoveny podmínky hlavního, přípustného, podmínečně přípustného a
nepřípustného využití. U zastavitelných ploch BM, BH, BV, BZ, RI, RZ jsou dále definované podmínky
prostorového upořádání spočívající zejména v omezení výšky, počtu podlaží a maximální zastavěné
plochy.
Obecně jsou pro využití území definovaná omezení:
omezení vyplývající z ochranného pásma vojenského újezdu,
omezení využití v záplavovém území Q100
– V záplavovém území Q100 zastavěného území nelze umístit nové objekty pro bydlení,
individuální rekreaci, hromadné ubytování, chov a ustájení hospodářských zvířat Dále zde
nesmí být provozovány činnosti vyžadující uskladnění a manipulaci s látkami,
představující v případě zaplavení povodní riziko kontaminace vody a půdy.
omezení využití z hlediska hlukové zátěže
– Funkční využití ploch v kontaktu s trasou silničního obchvatu I/13 pro bydlení je
podmínečně přípustné z hlediska hlukové zátěže resp. provedení protihlukových opatření.
Lokality musí splňovat podmínky limitů hlukové zátěže podle nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z provozu na silnicích. V
případě nesplnění požadovaných hygienických limitů pro obytnou zástavbu a chráněné
venkovní prostory staveb, budou potřebná protihluková opatření realizována výhradně na
náklady investora budoucí výstavby.
omezení využití z hlediska umístění staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
– Veškeré nově navrhované stavby budou umístěny minimálně 25 m od hranice pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
Návrh územního plánu aktualizovaný na základě námitek po veřejném projednání
Na základě námitek a připomínek doručených k veřejnému projednání byl návrh územního plánu
doplněn o další rozvojová území pro bydlení městské a venkovské, pro výrobu a skladování – lehký
průmysl a drobnou řemeslnou výrobu. Byla upravena definice funkčního využití území u dílčích ploch
v zastavěném území podle skutečného využití - např. přestavba z železniční vlečky – technické
infrastruktury na plochy výroby a skladování – lehký průmysl v k.ú. Miřetice apod. viz následující
tabulka
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Tabulka 1. Přehled rozšíření zastavitelných území a změn v FVU v návrhu územního plánu po
veřejném projednání.
č.
lokality

č.
námitky

Návrh

Vyhodnocení

Pl. (ha)

53/1

N18

VL

0,5659

53/2

N30

BM

0,1562

53/3

N33

BV

0,5365

53/4

N35-37

BM

0,8982

53/5

N38

BV

1,207

53/6

N44

VL

0,8927

53/7

N46

VL

2,9606

53/8

N48,49

TI

-

53/9

P03,04

VD

0,6401

53/10

N36

BV

0,1781

53/11

N24

VL

1,2708

Pozemky parc. č. 271, 270, 370/7, 369/1, 368/1, 368/2, 367, 371/1, 372/1 a 372/2, k. ú.
Vernéřov budou do návrhu územního plánu doplněny jako plochy VL - průmyslová
výroba, neboť tvoří logický celek s okolní zástavbou a stávajícím využitím a nově navržené
plochy VL včetně regulativů budou tvořit identické využití se stávajícími plochami.
Parcela parc. č. 1470/2, k. ú. Klášterec nad Ohří logicky navazuje na plochu určenou k
zastavění a vzhledem k jejímu umístění bude do návrhu územního plánu zařazena.
Připojení pozemku na stávající komunikaci a technickou infrastrukturu bude řešeno
samostatně bez ohledu na evidovanou Územní studii Klášterec nad Ohří – obytná zóna.
Vzhledem k umístění pozemku parc. č. 227/1, k. ú. Rašovice a na základě prověření
možnosti výstavby bude část pozemku zahrnuta do zastavitelných ploch, a to v části od
terénní hrany stávající cesty v šíři cca 60m podél této cesty. Dalším důvodem omezení
velikosti pozemku je skutečnost, že podél potoka, který je významným krajinným prvkem
ze zákona, musí být dodržena minimální šířka 6m. Pro nově vymezenou lokalitu bude do
návrhu územního plánu zařazena podmínka zpracování územní studie na plochy vymezené
na pozemcích parc. č. 227/1 a 244/1,k.ú. Rašovice, aby se nejen oba pozemky, ale celé
území koordinovalo v návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu. V územní studii
bude napojení na technickou a dopravní infrastrukturu prověřeno a projednáno s
příslušnými orgány.
Námitce bude vyhověno, a to z důvodu možnosti napojení pozemku parc. č. 1470/1, k. ú.
Klášterec nad Ohří na dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha bude navržena jako
lokalita pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu a funkčně z
hlediska napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude přičleněna k vymezené
ploše K2. Využití plochy bude podmíněno zpracováním územní studie pro K2 spočívající k
aktualizaci územní studie, zpracované na plochu K2 v rozsahu platného ÚPVSÚ Klášterec
nad Ohří .
Pozemky se nacházejí v lokalitě, která sousedí s registrovaným VKP a LBK. Vzhledem k
umístění pozemků lze vyhovět pouze s vymezením pozemku parc. č. 1610/30 jako BV plochy určené pro bydlení – v rodinných domech - venkovské. Pozemek parc. č. 1620/4
bude zachován dle stávajícího vymezení v platné územně plánovací dokumentaci, a to z
důvodu jeho návaznosti na tyto limity.
Námitce bude částečně vyhověno, a to z níže uvedených důvodů: Pozemky parc. č. 809/14
a 810/1, k. ú. Vernéřov budou v návrhu územního plánu vymezeny dle navrženého využití
v územním plánu – přes tyto pozemky je veden ÚSES, který je nutné chránit a tím pádem
zachovat jeho vymezení a mimo trasy ÚSES jsou zde ještě lokalizovány trasy horkovodu a
plynovodu s ochrannými pásmy, do kterých není možné zasahovat a je nutné k nim
ponechat k nim volný přístup pro možnost oprav, rekonstrukce, údržby apod.
Pozemky parc. č. 377/1 a 379, k. ú. Vernéřov budou do návrhu územního plánu zařazeny
jako plochy VL – výroba a skladování - lehký průmysl, neboť navazují na stávající plochy
VL a nejsou zde další omezení.
Námitce bude vyhověno za podmínky ponechání nezastavěného území proti stávajícím
zahrádkám jako veřejného prostranství a za podmínky zachvěná volného
prostoru/nezastavěného území pro možnost výstavby komunikace přecházející přes vodní
tok. Regulativy pro tuto plochu budou stanoveny tak jako v navazující lokalitě určené pro
plochu výroby a skladování. Plochy navazují na plochu VL a obytná zástavba je dostatečné
vzdálenosti od této plochy .
„Koridor územní rezervy vedení 400 kV Vernéřov – TR Hradec – hranice ÚK (TR Vítkov)
zpřesněn na návrh koridoru pro VPS.
PÚR ve znění aktualizace č. 1 (bod E2) vymezuje plochu pro TR 400/110 kV Vernéřov a
koridor pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Vernéřov a Vernéřov – Vítkov s úkolem
upřesnit plochu a koridor pro uskutečnění záměru v navazující ÚPD (ZÚR Ústeckého
kraje). V současné době už probíhá aktualizace ZÚR ÚK na návrh oprávněného investora
(ČEPS, a. s.), kde jsou upřesňovány i výše uvedené záměry. ČEPS, a. s. má platné
rozhodnutí o umístění TR Vernéřov. ČEPS, a. s. prověřila koridor pro výše uvedené vedení
400 kV a v současné době zpracovává DÚR. K.ú. Vernéřov, k.ú. Klášterec nad Ohří a k. ú´.
Mikulovice u Vernéřova.“
Požadavku na zařazení pozemku parc. č. 1196/4, k. ú. Klášterec nad Ohří je možné vyhovět
částečně, neboť se jedná o plochu, která bude určena pro rozšíření stávajícího vyhovujícího
provozu. Z hlediska velikosti plochy je ale žádost o zařazení celého pozemku neúměrná
potřebám požadované výstavby, a proto bude vyhověno pouze částečně, a to takovou
výměrou, která umožní avízovanou výstavbu jedné haly pro potřeby společnosti.
Plocha pro 1 RD pro správce kempu v Rašovicích.
Část pozemku č. 563/16 k.ú. Rašovice bude zařazen do návrhu územního plánu jako
zastavitelný pro bydlení. Bude výslovně určen pro umístění jednoho rodinného domu.
Výroková část bude obsahovat podmínku prostorového uspořádání: vzhled, orientace a
umístění rodinného domu vytvoří se stávající zástavbou hmotově a architektonicky
kompaktní celek. Územní plán recipročně nepřipustí další změnu zbývající části tohoto
pozemku a pozemků na něj navazujících, vyloučí zde možnost oplocení a jejich využití
mimo trvalý travní porost a to výslovným vyloučením aplikace § 18, odst. 5 stavebního
zákona .
Pro potřeby výroby a skladování jsou navrženy pozemky 1253/4, 1262 a 1527/2 k.ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří. Jde o změnu typů ploch oproti návrhu. Tyto pozemky
nejsou zemědělským půdním fondem a představují enklávu nevyužitého území. Pozemky
lze připojit na dopravní a technickou infrastrukturu i stavební a provozní soubory
zastavěného území výroby a skladování.
Využití pozemků pro výrobu a skladování představuje možnost řádného uspořádání území
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č.
lokality

č.
námitky

Návrh

Vyhodnocení

Pl. (ha)

53/12

P08

VL

2,6284

53/13

N17

BV

0,1876

53/14

N39

BV

0,285

-

N20

VL

-

-

N21

VL

-

-

N22

VL

-

-

N23

a eliminaci rizik jeho znehodnocení spontánním a nelegálním využitím. Ostatní pozemky
navrhovatele budou ponechány ve funkci ploch smíšených nezastavěného území. Vytvářejí
přirozený přírodní linii oddělující údolnici Ohře od urbanizovaného území .
Zvětšení stávající plochy v průmyslové zóně Verne v prostoru mezi lokalitami V3 a V4.
Žádost o zařazení pozemku do BV.
Rozhodující část pozemku parc. č. 338/17, k. ú. Lestkov u Klášterce nad Ohří se nachází
mimo vymezený nadregionální biokoridor. Tato část bude vymezena pro plochy BV –
plochy pro bydlení – v rodinných domech – venkovské. Zbývající plocha, která zasahuje do
nadregionálního biokoridoru, bude ponechána v ploše nadregionálního biokoridoru.
Žádost o zařazení pozemků do BV na pozemcích parc. č. 1747/9, 1747/8, 1748/14 a
1772/6, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Nové zastavitelné území je vymezeno pouze v rozsahu k dopravnímu koridoru.
Pokračování vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice I/13 bude
možné realizovat až po výstavbě silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části
územního plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území
(etapizace).
P. č. 1216 a 1227, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří Změna využití u dílčích pozemků
zastavěného území z DZ na VL. Pozemky uvnitř a v návaznosti stávajícího areálu
„Porcelánky“. Uvedení do souladu se stávajícím stavem
Uvedení ÚP do souladu se stávajícím stavem. Pozemky parc. č. 1149/15, 1137/1, 1138/7,
1149/7, 1149/13, 1149/8, 1149/4, 1149/22, 1149/11, 1149/2, 1149/3, 1140, 1141/1, 1141/2
a 1149/21, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří jsou v současné době využívány jako plochy
průmyslového areálu. Z důvodu zachování ploch a jejich využití majiteli pozemků budou
výše uvedené pozemky zařazeny do ploch VL – plochy výroby a skladování – lehký
průmysl.
Uvedení ÚP do souladu se stávajícím stavem. Pozemky parc. č. 1149/15, 1137/1, 1138/7,
1149/7, 1149/13, 1149/8, 1149/4, 1149/22, 1149/11, 1149/2, 1149/3, 1140, 1141/1, 1141/2
a 1149/21, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří jsou v současné době využívány jako plochy
průmyslového areálu. Z důvodu zachování ploch a jejich využití majiteli pozemků budou
výše uvedené pozemky zařazeny do ploch VL – plochy výroby a skladování – lehký
průmysl.
Uvedení ÚP do souladu se stávajícím stavem. Pozemky zařazené k SC parc. č. 1149/15,
1137/1, 1138/7, 1149/7, 1149/13, 1149/8, 1149/4, 1149/22, 1149/11, 1149/2, 1149/3, 1140,
1141/1, 1141/2 a 1149/21, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří jsou v současné době
využívány jako plochy průmyslového areálu. Z důvodu zachování ploch a jejich využití
majiteli pozemků jsou výše uvedené pozemky zařazeny do ploch VL – plochy výroby a
skladování – lehký průmysl.

V aktualizaci ÚP došlo oproti návrhu z prosince 2013 ke změně značení funkčního využití území pro
plochy výroby a skladování. Výroba zemědělská má nově kód VZ, Drobná a řemeslná výroba kód VD a
Lehký průmysl zůstal označen jako VL.

Vztah k jiným koncepcím
Z hlediska podmínek územního rozvoje vyplývajících z nadřazených územních plánů
Z hlediska Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.
2009 vyplývá, že území města Klášterec nad Ohří zasahuje do specifické oblasti SOB6 (Krušné Hory)
a rozvojové osy OS7 (Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (Nürnberg)). V území se nacházejí dopravní koridor konvekční železnice ŽD3 a koridor kapacitní silnice
S10. Plocha el. stanice E2 400/110 kV (Vítkov a Vernéřov).
Z hlediska Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vydanými 5.10. 2011 formou opatření obecné
povahy č.j. UPS/412/2010-451 je řešené území součástí rozvojové osy nadmístního významu NOB5 –
Chomutovsko, Kadaňsko a rozvojové osy OS 7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary.
Ze ZÚR ÚK vyplývají pro řešené území:
ZÚR ÚK zpřesňují koridor kapacitní silnice S10, Karlovy Vary - Ostrov - Chomutov,
podchycený v PÚR 2008. ZÚR ÚK vymezují koridor silnice I/13, úsek Chomutov průtah III.
stavba - Klášterec nad Ohří, zkapacitnění (převzato bez věcné změny z 2. Změn a doplňků
ÚP VÚC SHP). Koridor je sledován jako VPS – e9. Šířka koridoru je stanovena 200 m.
ZÚR ÚK vymezují koridor silnice I/13 v úseku Klášterec nad Ohří, obchvat. Koridor je
sledován jako VPS - PK2. Šířka koridoru je stanovena 100 - 900 m.
ZÚR ÚK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD3, Koridor Cheb – Karlovy Vary Chomutov - Most - Ústí nad Labem, podchycený v PÚR 2008. ZÚR ÚK vymezují koridor
železniční tratě č. 140 a č.130 Klášterec nad Ohří - Ústí nad Labem, optimalizace (převzato
bez věcné změny z 2. Změn a doplňků ÚP VÚC SHP).Koridor je sledován v ZÚR ÚK jako
VPS - i. Šířka koridoru je stanovena 250 m.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ZÚR ÚK vymezují koridor cyklostezky „Pooherská“ (trasa č. 204) hranice ÚK - Rokle - Žatec
- Louny - Libochovice - Litoměřice, sledovaný jako návrh C204. Šířka koridoru je stanovena
na 20 m.
Plochy a koridory územního systému ekologické stability, v řešeném území se vyskytují
prvky ÚSES ve smyslu ZÚR:
NRBC č. 15 „Úhošť“
NRBK č. K 3 „Studenec – Jezeří“,
NRBK č. K 41 „Svatošské skály (73) - Úhošť(15)“,
RBK č. 538 „Červené blato – Perštejn“
RBK č. 539 „Perštejn – Vrch Šumná“
RBC č. 1183 „Široký potok“
RBC č. 1184 „Prunéřovské údolí“
RBC č. 1154 „Černý vrch, hrad Egerberg“
RBC č. 1155 „Vrch Šumná“,
RBC č. 1911 „Perštejn“

Návrh ÚP má vztah k prioritám ZÚR:
(1), (2), (3), (4), (5), (8), (11), (12), (15), (16), (19), (20), (21), (22), (23), (26), (27), (31), (32), (33), (34),
(37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46)

Z hlediska podmínek ostatních koncepcí
Návrh územního plánu přebírá přímé požadavky z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje, které se týkají možností zásobování vodou a rozvoje vodovodní a kanalizační sítě. S ostatními
koncepčními materiály není územní plán v rozporu a jejich některé cíle naplňuje v obecné rovině.

-16-

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
Předkládaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří řeší možnosti rozvoje správního území
v návaznosti na historické souvislosti jeho vývoje území a předchozí koncepci územního plánu. Přímé
požadavky pro Územní plán vyplývají ze ZÚR ÚK, PÚR a z PRVAK ÚK.
Cíle ochrany životního prostředí, pokud se nejedná přímo o požadavky vyplývající z legislativy
k ochranně jednotlivých složek, vyplývají pro návrh ÚP ze strategických koncepčních materiálů
přijatých na celostátní úrovni a na regionální úrovni Ústeckého kraje. Územní plán se přímo
nezaměřuje na řešení jednotlivých cílů těchto koncepcí, obecně však některé cíle naplňuje nebo s nimi
není v zásadním rozporu.

Přehled tematicky nejbližších nadřazených koncepčních materiálů celostátního významu:
Státní politika životního prostředí České republiky (SPŽP)
Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR
Strategie regionálního rozvoje ČR
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny
v 21. století (Zdraví 21)
Akční program zdraví a životní prostředí ČR
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice
Dopravní politika ČR na léta 2005 – 2013

Přehled tematicky nejbližších nadřazených koncepčních materiálů krajského a regionálního
významu ve vztahu ke skutečnostem řešeným v územním plánu:
Integrovaný krajský program zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (03/2004) (IPZKO
UK), aktuální znění
Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje (IPSE UK) a Krajský program
snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku Ústeckého kraje
(PSE TZL SO2 NOx UK) (03/2004)
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)
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Z hlediska nadřazených koncepčních materiálů je koncept ÚP v souladu nebo se dotýká vybraných
cílů:
Státní politika životního prostředí České republiky (SPŽP)
– Stanovit limity rozvoje území a územních rezerv ve vztahu k ochraně přírodního a
krajinného prostředí a prosadit je do nástrojů územního plánování.
– Prosazovat respektování ochrany přírodních nerostných zdrojů při územním plánování.
– Zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady období sucha zvýšením
retenční a retardační schopnosti krajiny, zpomalením a vyrovnáním odtoku srážkové
vody, snížením erosních účinků povrchově odtékající vody a ověřením dostatečnosti
stávajících vodních zdrojů na překlenutí období sucha.
– Podporovat a chránit krajinný ráz území a jeho prvky jako jsou např. osamělé stromy,
zelené pásy podél silnic a cest, zdroje pitné vody, mokřady a drobné vodní nádrže a toky,
monitorovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
– Respektovat zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, mokřady, ochranná
pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a potencionálně
využitelná ložiska nerostných surovin.
– Začlenit územní systémy ekologické stability do územně plánovací dokumentace.
– Respektovat ochranu před hlukem.
Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR
– Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a fungování jejich
základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a
sociálně přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím
generacím, a zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost.
– V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rámci územního plánování
podporovat rozvoj přírodní a krajinné infrastruktury včetně posilování retenční schopnosti
krajiny a prostřednictvím vhodných opatření aktivně chránit cenné části území.
– V oblasti územního plánování při pořizování územních plánů, a to jak na úrovni krajů a
obcí, tak při zpracování Politiky územního rozvoje ČR, dbát na přednostní využívání
stávajících příp. opuštěných, již dříve využívaných ploch (brownfields) a vymezovat
územní systém ekologické stability.
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR
– Udržet obhospodařování stávajících travních porostů, zvláště pak biotopů v rámci
soustavy Natura 2000.
– Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesů jako minimální základ pro uplatňování
potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa.
– Podporovat a chránit krajinný ráz území a jeho prvky, jakou jsou např. osamělé stromy,
zelené pásy podél silnic a cest, mokřady a drobné vodní nádrže a toky.
– Zapojit do územního plánování nové způsoby hodnocení únosnosti a zranitelnosti krajiny
a ochranu hodnot krajinného rázu.
Integrovaný krajský program zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (IPZKO UK), aktuální znění
Vybrané cíle
– Snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou platnými imisními limity v
oblastech, kde jsou tyto limity překračovány (v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší).
– Snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou cílovými imisními limity v
oblastech, kde jsou cílové imisní limity překračovány.
– Udržet podlimitní imisní zátěž v lokalitách, kde nedochází k překračování imisních limitů a
cílových imisních limitů.
– Dodržet doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku,
VOC a amoniak.
Vybraná opatření
– Zvýšení plynulosti silniční dopravy a budování obchvatů měst a obcí
•

výstavba obchvatů sídel (nebo částí sídel), případně zkapacitnění existujících
obchvatových komunikací,

•

řešení bodových problémů, např. napojení části města nebo průmyslové zóny přímo
na kapacitní komunikace za účelem omezení průjezdu aut přes obec.
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Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje (IPSE UK)
Vybrané cíle
– Dosáhnout doporučených hodnot krajských emisních stropů pro oxid siřičitý (SO2), oxidy
dusíku (NOx), těkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3) stanovených pro Ústecký
kraj.
– Omezování emisí těch znečišťujících látek (či jejich prekurzorů), u kterých bylo zjištěno
nedodržování imisních limitů a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u kterých k
nedodržování imisních limitů nedochází.
– Přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“, zejména oxidu uhličitého a metanu
(cestou preference nástrojů a opatření omezujících současně jak emise znečišťujících
látek, tak emise skleníkových plynů)
Vybraná opatření
– Územní plánování i územní rozhodování musí brát důsledně v potaz imisní situaci
Ústeckého kraje Pozornost musí dále být zaměřena na takové uspořádání zejména
liniových dopravních staveb, které vyvede co největší množství silniční dopravy mimo
hustěji osídlené oblasti a obecně zvýší plynulost silniční dopravy.
– V územním plánování by mělo být upřednostňováno opětovné využívání již jednou
využitých ploch (brownfields), které jsou významným zdrojem plošné prašnosti.
– Infrastrukturní opatření v oblasti zvyšování plynulosti dopravy.
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3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace.
3.1 Obecná charakteristika správního území
Území řešené územním plánem Klášterec nad Ohří leží v severní části České republiky v
severozápadní části Ústeckého kraje. Území leží v údolí řeky Ohře sevřeném Krušnými a Doupovskými
horami. Zatímco západním směrem se údolí Ohře zužuje a reliéf je výrazně členitý a vymezený
horizonty, východním směrem se krajinný prostor otevírá do ploché oblasti pánevního dna.
Správní území Klášterec nad Ohří sousedí s územím ve správě obcí Perštejn, Měděnec, Domašín,
Výsluní, Kadaň, Okounov a s vojenským újezdem Hradiště. Území je členěné do jedenácti
katastrálních území: 798495 Kunov, 665631 Klášterecká Jeseň, 665622 Klášterec nad Ohří, 665657
Miřetice u Klášterce nad Ohří, 665649 Lestkov u Klášterce nad Ohří, 665673 Suchý důl u Klášterce
nad Ohří, 694355 Mikulovice u Vernéřova, 780227 Vernéřov, Hradiště u 780197 Vernéřova, 780201
Pavlov u Vernéřova, 780 219 Potočná u Vernéřova.
Jádrem osídlení v řešeném území je město Klášterec nad Ohří, které se svým kompaktním půdorysem
rozprostírá na levém břehu řeky Ohře, a leží v generelním jižním svahu, který je již součástí zdvihu
Krušných hor.

Obrázek 1. Území řešené územním plánem Klášterec nad Ohří.
Správní území bylo postiženo nejprve v předválečných letech vystěhováním českého obyvatelstva a
v 50. letech po druhé světové válce odsunem sudetských Němců, čímž došlo k zásadnímu vysídlení
původních obyvatel s duchovními a osobními vazbami k tomuto místu. V poválečném vývoji zažil
Klášterec nad Ohří vlnu nového osídlování a došlo k rozvoji města o nové panelové bytové domy typu
sociálních sídlišť, k rozvoji průmyslové výroby, a vytvoření vazeb obyvatelstva na těžební činnosti
pánve. Transformace hospodářského systému po návratu k demokratickému politickému zřízení
znamenala úbytek centrálně řízených výrobních činností a změnu využití výrobních areálů. Zanikla
např. porcelánka.
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Obrázek 2. Krajina řešeného území, 3D pohled Google Earth.
Ve správním území žije v současnosti 15 027 obyvatel (ČSU, 31.12. 2012). Po druhé světové válce
stav obyvatelstva klesnul cca o 35 %. Dnešní úroveň je přibližně o 50 % vyšší než předválečný stav.
V posledních dvaceti letech vykazuje stav obyvatel stabilní, mírně klesající tendenci, která
pravděpodobně souvisí s úbytkem těžby a výrobních činností v pánvi. V poválečné historii zanikla sídla
Vernéřov, Mikulovice a Pavlov.
Nový územní plán stabilizuje a rozšiřuje stávající průmyslovou zónu a vymezuje nové plochy pro
rodinné domy se snahou nabídnout obyvatelstvu kvalitu bydlení odpovídající aktuálním společenským
požadavkům a trendům. Potenciál atraktivity území je tvořen charismatickým a neopakovatelným
přírodním rámcem s nivou významného vodního toku a se zalesněnými horizonty Doupovských a
Krušných hor.

Tabulka 2. Vývoj počtu obyvatelstva 1869 – 2001 (ČSÚ, Lexikon obcí).
Sídlo/Rok

1 869

1 880

1 890

1 900

1 910

1 921

1 930

1 950

1 961

1 970

Klášterec nad Ohří

5 800

5 967

6 190

6 486

7 062

6 627

7 336

4 770

5 838

9 173 13 255 16 213 15 757

1. Ciboušov

109

105

92

103

93

91

79

52

90

77

44

29

36

2. Hradiště
3. Klášterec nad
Ohří
4. Klášterecká Jeseň

556

547

538

483

495

497

463

178

185

151

132

21

32

2 284

2 299

2 464

2 635

2 866

2 457

2 524

1 593

2 022

3 590

4 147

6 624

6 486

206

216

222

241

253

243

263

86

144

147

100

58

73

5. Lestkov

194

195

202

160

183

177

170

94

70

57

51

39

52

6. Mikulovice
7. Miřetice u
Klášterce nad Ohří
8. Rašovice

405

349

353

374

393

425

398

238

198

171

137

2

7

276

434

506

606

872

918

1 490

1 665

2 170

4 069

7 941

9 055

8 621

1 980

1 991

2 001

321

291

339

358

359

344

374

178

186

148

124

104

133

9. Suchý Důl

71

78

66

64

58

66

55

33

17

11

13

7

9

10. Šumná

65

25

18

32

24

22

19

13

16

12

3

-

-

11. Útočiště

394

423

397

409

396

305

345

95

240

205

160

274

291

12. Vernéřov

919

1 005

993

1 021

1 070

1 082

1 156

545

500

535

403

-

17
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Sídlo/Rok
Klášterec nad Ohří

2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
15 688 15 695 15 659 15 593 15 546 15 521 15 594 15 562 15 479 15 094 15 027

Dopravní systém
Páteří cestní sítě je silnice první třídy I/13, která je tranzitní komunikační tepnou procházející napříč
Ústeckým krajem od Karlových Varů, Klášterce n. Ohří, Chomutova, Teplic, Ústí nad Labem až do
Liberce a Frýdlantu s napojením na hraniční přechod do SRN. Kromě tranzitní a mezinárodní dopravy
je tato silnice zároveň ústřední páteří dopravního systému řešeného území. Silnice I/13 prochází
správním územím přibližně ve směru údolí řeky orientované V-Z, směrem dále na západ je vedená při
severním okraji pánevního dna. Koridor silnice v současnosti prochází napříč městem v kontaktu
s městskou památkovou zónou a obytným územím. Silnice je vedená v ulicích Osvobozená a
Chomutovská. ZUR ÚK vymezují pro tuto komunikaci koridor městského ochvatu a koridor pro její
zkapacitnění. Oba záměry nový návrh územního plánu upřesňuje.
Další silnicí zajišťující průjezd územím ve směru S-J je silnice regionální významu II/224. Komunikace
propojuje I/27 u Podbořan, Kadaň, Klášterec nad Ohří a hraniční přechod ve Vejprtech. Zastavěným
územím Klášterce n.O. prochází jako ulice Pražská, Nádražní a Petlérská.
Průmyslová zóna Verne ve východní části území je dopravně obsloužená silnicí II/568 propojující
Kadaň, zónu, silnici I/13 a silnici II/224. V rámci širších vztahů, prostřednictvím požadavků pro správní
území města Kadaň a v souladu s regulativy zastavěného území bude možné průmyslovou zónu
opatřit železniční vlečkou.
Spojení s pravým, převážně nezastavěným břehem Ohře, zajišťuje silnice III/1985 vedená po jediném
průjezdném mostě. Pro pěší je k dispozici také lávka do Rašovic. Železnice je vedená po vlastním
mostě. Návrh nového územního plánu vymezuje plochu územní rezervy pro budoucí možné nové
přemostění Ohře v úseku Miřetice – Rašovice, které však bude řešit jiný územní plán. Nové přemostění
by umožnilo dopravní spojení s pravým břehem bez nutnosti projetí historickým středem města.
Na pravém břehu Ohře je místní dopravní systém tvořený komunikacemi III. třídy: III/1987, III/1986,
II/1985. Jimi jsou dopravně přístupné sídla Kotvina, Lestkov, Rašovice a Suchý důl.
Na levém břehu se nachází silnice III/22314 (III/22315 krátký úsek v Klášterecké Jeseni) Klášterec n.O.
– Měděnec, III/22316 Ciboušov - Petlery a III/22430 Hradiště – Domašín. Tyto silnice umožňují
napojení města s Krušnohorskými sídli a s aktivitami v Krušných horách.
Obsluha pozemků v nezastavěných částech je možná většinou nezpevněnými cestami. Systém
pozemkových úprav byl pozměněn zejména v oblasti Vernéřova a Mikulovic.
Územím prochází dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č.140 Cheb – Sokolov – Karlovy Vary Ústí n. Labem. PUR a ZÚR ÚK vymezují v souvislosti s tratí koridor ŽD3, ten je novým návrhem
územního plánu Klášterec nad Ohří respektován.
Ve východním okraji, malým „obloukem“ zasahuje do správního území také železniční trať č. 143 v
úseku žel. Stanic Kadaň a Kadaň – Město. Jedná se o dílčí úsek bez další vazby na řešené území.
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Obrázek 3. Silniční síť ve správním území.
– Intenzity automobilové dopravy se v zájmovém území sledují na profilech silnic I/13,
II/224, II/568 a III/1985.
Tabulka 3. Roční průměr denních intenzit (RPDI/24h) všech vozidel podle sčítání ŘSD v roce 2010.
silnice
I/13
I/13
I/13
I/13
I/13
II/224
II/224
II/224
II/568
II/568
II/224
III/1985

úsek
západní okraj řešeného území do křižovatky I/13 x Třebízského
od I/13 x Třebízského do Chomutovská x I/13
od Chomutovská x Třebízského do Chomutovská x Petlérská x Nádražní x
Osvobozená
od Chomutovská x Petlérská x Nádražní x Osvobozená do I/13 x II/568
od I/13 x II/568 do východního okraje řešeného území
ul. Petlérská
ul. Nádražní a Pražská po křižovatku Pražská x U Porcelánky
výjezd z města od křižovatky Pražská x U Porcelánky
I/13 x II/568 do II/568 x II/224
od I/13 x II/568 k jižnímu okraji území směr Kadaň
od II/568 x II/224 směr Hradiště
Rašovice – Suchý důl

RPDI/24 h
7 387
7 361
12 387
11 279
12 303
3 423
2 842
1 298
1 032
6 900
604
263

Podle uvedených informací je zřejmé, že správní území Klášterec nad Ohří patří mezi dopravně
zatížená území zejména vlivem tranzitní dopravy na silnici I/13. K zatíženým komunikacím patří také
silnice II/568 v nezastavěném území zprostředkovávající dopravní spojení k městu Kadaň. Ostatní
komunikace vykazují zatížení odpovídající kapacitám území a přenášejí především dopravu z lokálních
zdrojů.
V Klášterci n.O. funguje městská hromadná doprava osob prostřednictvím autobusových linek
soukromých dopravců. Spojení s okolními sídly a širší dopravní možnosti zajišťuje kromě autobusů
také železniční trať.
Veřejná doprava osob je zajištěna přepravci využívajícími silniční síť. V území je zavedena městská
hromadná doprava.
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Obrázek 4. Vyznačení správního území města Klášterec nad Ohří v ortofotomapě.
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Obrázek 5. Vyznačení správního území města Klášterec nad Ohří v základní mapě.
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3.2 Geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologické poměry
Z hlediska geomorfologického členění se zájmové území nachází v rámci Hercynského systému
v provincii Česká vysočina, v subprovincii Krušnohorská soustava, na rozhraní Krušnohorské hornatiny
a Podkrušnohorské oblasti. Rozhraní oblastí se nachází pod Kláštereckou Jesení a v úrovni Útočiště a
Ciboušova.
Oblast Krušnohorské hornatiny leží severně nad touto linií. V průniku řešeného území se zde nachází
podcelek Loučenská hornatina a okrsek Bolebořská vrchovina.
Jižní část území spadající do Podkrušnohorské oblasti se rozděluje na celky Doupovské hory a
Mostecká pánev. Doupovské hory jsou zde dále zastoupeny okrsky Rohozecká hornatina (okolí
Šumné, niva řeky, Jezerní hora, Rašovice, Špičák) a Jehličenská hornatina (Kotvina, Lestkov, Suchý
důl, Černý vrch). Mostecká pánev je členěná na podcelek Chomutovsko-teplická pánev a okrsek
Klášterecká kotlina. Rozhraní mezi celky Doupovské hory a Mostecká pánev probíhá podél meandru
Ohře a severně kolem Jezerní hory.

Geologické a hydrogeologické poměry
Geologická poměry v řešeném území jsou vzhledem k rozhraní dvou geologických regionů pestré.
Severní část řešeného území náleží do krušnohorsko-smrčinského krystalinika, ve svazích nad
severním okrajem a v severní části zastavěného území je horninové prostředí tvořené převážně
metamorfovanými horninami, drobnozrnnými až středně zrnitými, muskovitickými až biotitickými
ortorulami spodního paleozoika, muskovitickými a biotitickými svory a pararulami neoproterozika a
spodního paleozoika. Lokálně se zde vykytují dvojslídné až muskovitové pararuly neoproterozoika a
spodní paleozoika, pásy eklogitu spodního paleozoika a amfibolitu neoproterozoika (u Klášterecké
Jeseně).
V okolí drobných vodních toků a řeky Ohře, a v navazujících sníženinách, např. ve snížených plochách
sídliště v Klášterci n.O., v Ciboušově, Miřeticích, Vernéřově, se nacházejí jemnozrnné deluviofluviální
hlinito – písčité holocenní sedimenty. V okolí říčních teras u Rašovic, Vernéřova, pod Kláštereckou
Jesení jsou zastoupeny také pleistocenní sedimenty pestré proluviální jíly, písky a štěrky.
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Střední část města a východní část území náleží do podkrušnohorské pánve, jižní část
k vulkanické hornatině a rozptýleným alkalickým vulkanitům. Horninové prostředí vulkanických
hřbetů a vrchů je tvořeno terciérními hrubozrnnými tufy oherských center, miocenními analcimickými
tefrity (Šumná, Egerberg), na Jezerní Hoře a vrchu Špičák se kromě tufů uplatňují bezolivinický foldit, a
miocenní bazalt, trachybazalt a vulkanická brekcie. Východní část území zasahuje již do pánevního
dna, do spodních vrstev mosteckého souvrství, s miocenními jíly, písčitými jíly, a kvartérními
pokryvnými útvary – pleistocenními pestrými jíly, písky, štěrky, holocenními smíšenými sedimenty –
hlínami a písky, a deluviálními kamenitými až hlinito – kamenitými sedimenty.
Na přechodu mezi krystalinikem a terciérních vulkanitů a hornin podkrušnohorské pánve se vyskytují
tektonické zlomy.
Území se nachází v hydrogeologickém rajónu 6120 „Krystalinikum v mezi povodí Ohře po Kadaň, v
horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika“.
V severní části území je oběh podzemní vody vázáný na puklinový kolektor přípovrchové vrstvy
-5
-8
2 -1
rozpukání a rozpojení rotoru, pararul, svorů, s koeficientem transmisi vitý T = 1.10 – 8.10 m .s .
Střední část a většina zastavěného území města leží na průlinovém kolektoru podzemní vody v
-5
-4
2 -1
pleistocenních proluviálních písčitých štěrcích a píscích T = 1.10 – 1.10 m .s .
V západním okraji zastavěného území, v území po vrchem Šumná, ve východním okraji zastavěného
území města v Miřeticích pod Ciboušovem, v okolí Jezerní hory, Špičáku, částečně Vernéřova a
Mikulovic je podzemní voda vázána na regionální izolátor vulkanitů skupiny čediče, fonolitu, leucititu a
jejich tufů, kde jako kolektor působí jenom přípovrchová zóna rozpojení puklin a zvětralin s
-4
-3
2 -1
koeficientem transmisivity přípovrchové vrstvy T = 1.10 – 1.10 m .s .
-5

-5

V okolí nivy Ohře se nacházejí lokality s puklinovým kolektorem rul a svorů T = 6,4.10 – 3,2.10 .
V území na pravém břehu Ohře je podzemní voda vázána na puklinový kolektor pyroklastických a
-5
-5
2 -1
vulkanoklastických souborů T = 1,3.10 - 6,6.10 m .s (Rašovice, Suchý důl, Lestkov apod.)
Správní území nebylo zařazeno mezi zranitelné oblasti ve smyslu NV.262/2012 Sb. vzhledem
k možnostem ohrožení povrchových a podzemních vod přestupem dusíkatých látek z půdy.
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
V případě neuplatnění územně plánovací dokumentace nedojde k žádným změnám v charakteristikách
této složky.

Staré ekologické zátěže
Podle evidence kontaminovaných míst se stará ekologická zátěž nachází v místech bývalé skládky
Klášterec nedaleko západního okraje zastavěného území města a silnice na Kláštereckou Jeseň (U
Třešňovky), zátěž 6562001 je lokálního bodového charakteru se středním kvalitativním rizikem.
Kontaminace nebyla ověřena, riziko je evidovaná vzhledem k vlastnostem horninového prostředí a
blízkosti koryta vodoteče a potenciálními možnosti šíření polutantů do životního prostředí.
Další zátěž je evidovaná pod číslem 6562003 v okolí čerpací stanice pohonných hmot při výjezdu
silnice I/13 ze západního okraje zastavěného území města. Zátěž představuje lokální kontaminaci
nesaturované zóny horninového prostředí bez rizika šíření do životního. Evidované území má rozlohu
2
cca 2 000 m . Zátěž vyplývá z historického využívání ČSPHM.
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
V případě neuplatnění územně plánovací dokumentace nedojde k žádným změnám v přítomnosti a
možnostech šíření starých ekologických zátěží. Územní plán neuplatňuje v této oblasti žádná opatření.

Chráněná ložisková území a dobývací prostory, sesuvy
Ložiska nerostných surovin
V k.ú. Mikulovice se nachází chráněné ložiskové území stavebního kamene (CHLÚ) Mikulovice u
Vernéřova. Toto CHLÚ je zbytkem po zrušeném dobývacím prostoru s ukončenou těžbou.
V k.ú. Hradiště u Vernéřova a Pavlov u Vernéřova se vyskytuje chráněné Ložiskové území fluoritbarytové rudy (CHLÚ) Hradiště. Toto CHLÚ je také zbytkem po zrušeném dobývacím prostoru firmy
Diamo s ukončenou těžbou.
Územní plán respektuje vyhlášená chráněná ložisková území (CHLÚ) a neumisťuje do nich záměry,
které s využitím ložisek nesouvisí.
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Dobývací prostory
V řešeném území se v aktuálním stavu nevyskytují dobývací prostory.
Poddolovaná území
V řešeném území jsou evidována poddolovaná území:
č. 809, Klášterec n. O., plocha železné rudy
č. 819, Klášterec n. O.- Útočiště, plocha fluorit-baryt.sur.-želez. a polymetal. rudy
č.775, Klášter. Jeseň, Kunov 1 – Vysoké, plocha želez. rudy, -adioaktiv. sur.
č. 765, Klášter. Jeseň, plocha železné rudy
č. 833, Miřetice u K.n.O., Miřetice-Ciboušov, bodová lokalita, polymetalické rudy
č. 858, Vernéřov, plocha kaolin
č. 10162, Vernéřov, Ciboušov 1 , štola - polodrahokamy
č. 838, Vernéřov, Vernéřov-Dolský mlýn, bodová lokalita
č. 7978, Vernéřov, Ciboušov, deponie - polodrahokamy
č. 857, Hradiště, plocha fluorit-baryt.sur.-želez., polymetal.a radioaktiv. rudy
č. 844, Hradiště, Louchov, plocha železné rudy
č. 848, Hradiště, Vernéřov-Fabrovy Ch., plocha polymetalické rudy
č. 5298, Pavlov, plocha radioaktivní sur.
č. 827, Pavlov, Hradiště, plochafluorit-baryt.sur.-želez., polymetal. a radioaktiv. rudy
č. 870, Potočná, plocha želez.- polymetal. rudy
Do poddolovaných území nejsou navrhované žádné záměry na vymezení nových zastavitelných
území.
V poddolovaném území po těžbě kaolinu se nachází přestavbová lokalita V2 a velká část zastavěné
průmyslové zóny Verne.
Sesuvy
Území svahových nestabilit nejsou v zájmovém území evidována.
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
V případě neuplatnění územně plánovací dokumentace nedojde k žádným změnám v možnostech
využití nerostných surovin. Návrh územního plánu respektuje poddolovaná území.

Radonové riziko
Podle mapování indexu radonového rizika v rámci Radonového programu České republiky
prováděném v roce 1990 Státním úřadem pro jadernou bezpečnost je v celém řešeném území střední
kategorie indexu radonového rizika geologického podloží.
Kategorie radonového indexu geologického podloží vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané
geologické jednotce. Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou od této
kategorie odlišovat, především díky rozdílům mezi regionální a lokální geologickou situací.
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Neuplatněním územního plánu se tyto charakteristiky nemění.

3.3 Hydrologické poměry
Řešené území je odvodňováno ve směru V – Z řekou Ohře, která náleží do hlavního povodí Labe a
úmoří Severního moře. Do řeky přitékají z Krušnohoří a Doupovských hor četné drobné vodní toky.
V SV okraji správního území jsou dílčí povodí jímání vody pro umělé koryto Podkrušnohorského
přivaděče průmyslové vody. Vodní toky v okolí průmyslové zóny Verne jsou často vedené
v přeložkách (Trnitý potok, Hradišťský potok). Uměle jsou často upravena koryta vodních toků
procházejících zastavěným územím.
Členění podle hydrologického pořadí
Dílčí povodí v řešeném území:
Maldolský potok
– 1-13-02-090
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Široký potok
1-13-02-097
Klášterecký potok
1-13-02-100
1-13-02-101
Podmileský potok a Hradišťský potok
1-13-02-099
Bezejmenné vodoteče v okolí Vernéřova a průmyslové zóny Verne
1-13-02-105
Bezejmenný přítok Ohře, Miřetice
1-13-02-102
Prunéřovský potok a přeložka Trnitého potoka
1-13-02-113
Martinovský potok
1-13-02-095
Podkrušnohorský přivaděč
1-14-01-003/2
Bezejmenné přítoky Ohře v JV okraji správního území
1-13-02-108
1-13-02-106
Suchý potok
1-13-02-104
Rašovický potok
1-13-02-103
Bezejmenné povodí Ohře v okolí jezu
1-13-02-098
Bezejmenné povodí Ohře v okolí Ohřecké louky, sadů a povodí svahů Černého vrchu
1-13-02-096
Bezejmenné povodí Ohře pod Šumnou
1-13-02-094
Šumburský potok
1-13-02-092

Severní část řešeného území ve svazích nad Ciboušovem, Vernéřovem zahrnující SV okraj
zastavěného území Klášterce včetně části Útočiště a sídlo Klášterecká Jeseň, leží v CHOPAV Krušné
hory.
V katastrálním území Klášterec nad Ohří se nachází ochranné pásmo I. a II. stupně zdrojů přírodních
minerálních vod, územní plán ochranné pásmo respektuje.
Mezi povrchové vodní útvary patří Kadaňský stupeň na řece Ohři, dále se v zájmovém území nacházejí
pouze drobné vodní nádrže. Mezi nimi převládá Mikulovický rybník v zaniklé obci Mikulovice,
Rašovický rybník a koupaliště v Klášterci.
Kvalita povrchových vod se v řešeném území sleduje na řece Ohři v profilu Rašovice a na
Prunéřovském potoce na profilu pod EPRU Prunéřov.
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Obrázek 6. Hydrologické členění správního území v základní mapě.
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Kvalita povrchových vody (HEIS, vyhodnocení dat podle sledování v letech 2006 - 2008)
Ohře profil Rašovice
– z hlediska jakostní třídy, všeobecné, chemické a ostatní ukazatele: poškozená, nesplňující
požadavky jakosti pro užívání vody
Tabulka 4. Výběr ukazatelů v nichž voda v Ohři na profilu Rašovice nesplňuje požadavky jakosti
(NV.401/2015 Sb.)
Ukazatel
biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní
dusík amoniakální
fosfor celkový
rozpuštěný kyslík
termotolerantní (fekální) koliformní bakterie
PAU: benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren
halogeny adsorbovatelné organicky vázané
intestinální (střevní) enterokoky

Jakost
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje

Třída
dobrá
dobrá
dobrá
střední
poškozená
poškozená
střední
poškozená

z hlediska klasifikace jakosti podle normy ČSN 75 7221: 3. třída
Prunéřovský potok profil EPRU Prunéřov
– z hlediska jakostní třídy všeobecné a ostatní ukazatele: poškozená,
– z hlediska jakostní třídy chemické ukazatele: dobrá
–

Tabulka 5. Výběr ukazatelů v nichž voda v Prunéřovském potoce na profilu pod EPRU Prunéřov
nesplňuje požadavky jakosti (NV.401/2015 Sb.)
Ukazatel
bor
dusík amoniakální
fosfor celkový
halogeny adsorbovatelné organicky vázané
nerozpuštěné látky při 105°C
rozpuštěný kyslík
selen
sírany
teplota vody
termotolerantní (fekální) koliformní bakterie
uhlík celkový organický
uhlovodíky C10-C40
železo
–

Jakost
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje

Třída
střední
dobrá
dobrá
poškozená
střední
střední
střední
střední
nelze aplikovat
poškozená
střední
střední
poškozená

nesplňující požadavky jakosti pro užívání vody

Záplavová území
Záplavová území Q100 včetně aktivní zóny jsou stanovena na Ohři, Podmilevském potoce, Širokém
potoce a Prunéřovském potoce. Návrh ÚP vymezuje Q100 podle ÚAP. Do záplavového území
zasahuje přestavbová lokalita pro umístění parkoviště K9 VP. Střet záplavového území s K9 je nutné
řešen regulativy pro tuto plochu. Dále se v záplavovém území Podmilevského potoka nachází
zastavitelné území K43 BM. Plocha V10 RZ malým okrajem zasahuje do Q100 Prunéřovského potoka.
Vodní zdroje a ochranná pásma
Vodní zdroje s ochrannými pásmy se nacházejí v Lestkově při jižním a severním okraji sídla, Suchém
dole v lesních pozemcích u Suchého potoka, v lesních pozemcích ve svazích nad Útočištěm (PHO I.) a
Ciboušovem (nerozlišené), dva zdroje v nezastavěném území při SZ okraji zastavěného území města,
u průmyslového areálu Nový Vernéřov.
Ochranné pásmo je dotčeno pouze nevýznamným okrajem plochy L3 BV v jižním okraji Lestkova.
Ostatní zdroje se nacházejí mimo vymezená zastavitelná území a přestavbové lokality.
Zásobování vodou
Město Klášterec nad Ohří a okolní průmyslové závody jsou zásobovány pitnou vodou z oblastního
vodovodu Přísečnice ze dvou tlakových pásem (OP-SK.CV.001.76). Voda do města je dodávána z
úpravny vody Hradiště, pro kterou je zdrojem vody Přísečnická vodní nádrž.
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Sídlo Ciboušov je pitnou vodou zásobeno z oblastního vodovodu přes vodojem Ciboušov, část je
napojena na rozvodnou síť Klášterec n.O. z VDJ Jezerní vrch.
Sídlo Hradiště má rovněž vodovodní systém zásobený z úpravny vody Hradiště.
Sídlo Klášterecká Jeseň má samostatný vodovod zásobený ze sběrných
vodojemů. Návrh [1] počítá s napojením sídla na zdroj Útočiště .

jímek a příslušných

Sídlo Lestkov má vlastní vodovod s vlastním zdrojem a vodojemem umístěným severně od obce.
Chatová zástavba v k.ú. Mikulovice je zásobena individuálně ze studní.
Sídlo Rašovice je zásobena z vodovodního systému Klášterec nad Ohří a z oblastního vodovodu
Přísečnice přes vodojem Jezerní vrch.
Sídlo Suchý důl je zásobeno z vlastního zdroje (dva zářezy a podzemní jímka) a místního vodovodu.
Uvažováno je se zkapacitněním zdroje.
Odvádění odpadních vod
Klášterec nad Ohří má vybudovaný kanalizační systém napojení na centrální ČOV, která je umístěná
v k.ú. Miřetice. Průmyslová zóna Verne pro svou potřebu disponuje dvěmi ČOV. V ostatních sídlech je
likvidace odpadních vod řešena individuálními způsoby.
Návrh ÚP [1] předpokládá odkanalizování nových zastavitelných území v Klášterci oddílnou kanalizací
s napojením na ČOV. Nově se uvažuje realizace kanalizace v Rašovicích s napojením na systém
Klášterce a v Klášterecké Jeseni, kde návrh [1] vymezuje plochu TI pro výstavbu nové ČOV.
V ostatních částech řešeného území budou nové zastavitelné plochy řešené individuální likvidací
odpadních vod (např. formou malých domovních ČOV nebo instalací bezodtokých jímek s vyvážením.
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
V případě neuplatnění územně plánovací dokumentace nedojde k vymezení záplavových území
v územním plánu, které je důležité např. pro čerpání dotačních titulů pro vytvoření opatření proti
povodním v duchu přírodě blízkých opatření a k posílení retenčních schopností krajiny. Nedojde také
k vytvoření územně plánovacího podkladu pro rozvoj vodovodních a kanalizačních řadů ve smyslu
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje. Nedojde k vytvoření plochy pro novou ČOV
v Klášterecké Jeseni. Navrženy jsou nové vodovodní a kanalizační řady a posílení vodních zdrojů..
Tyto díla souvisí zejména s plánovaným rozvojem území.
Oblast týkající se ochrany vod lze v Klášterci nad Ohří z hlediska vodních zdrojů a kvality povrchových
vod považovat za stabilizovanou. Neuplatnění územně plánovací dokumentace nemá na tuto složku
významné vlivy.
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3.4 Ovzduší a klima
Klima
Ve smyslu klasifikace atlasu podnebí ČSR 1958 leží zájmové území v mírně teplé klimatické oblasti; v
okrsku B1 – mírně teplém, suchém, s mírnou zimou. Malou částí řešeného území, ve svazích nad
Jánským vrškem, zasahuje do mírně teplé, mírně vlhké oblasti okrsku B5 – mírně teplý, mírně vlhký,
vrchovinový.
Podle klasifikace QUITT [4] leží správní území v mírně teplé oblasti, v podokrsku MT4 a MT11 a
v chladné oblasti v podokrsku C7. Do oblasti MT11 náleží většina plochy území včetně pravého břehu
Ohře, v oblasti MT4 se nacházejí vrch Občiná, Jánský vršek, Planina, část Útočiště, Holubí vrch a sídlo
Hradiště. Do chladné oblasti C7 náleží SZ cíp území pod Měděncem a část Potočné u Vernéřova v SV
cípu řešeného území.
Klimatické okrsky mají následující charakteristiky:
Počet letních dní:
Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více:
Počet dní s mrazem:
Počet ledových dní:
Průměrná lednová teplota (°C):
Průměrná červencová teplota (°C):
Průměrná dubnová teplota (°C):
Průměrná říjnová teplota (°C):
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více:
Úhrn srážek ve vegetačním období (mm):
Úhrn srážek v zimním období (mm):
Počet dní se sněhovou pokrývkou:
Počet zatažených dní:
Počet jasných dní:

MT4
20 – 30
140 - 160
110 - 130
40 - 50
-2 až –3
16 až 17
6 až 7
6 až 7
110 - 120
350 - 450
250 - 300
60 - 80
150 - 160
40 – 50

MT11
40-50
140-160
110-130
30-40
-2 až -3
17 až 18
7 až 8
7 až 8
90 -100
350 – 400
200 - 250
60 - 80
120 - 150
40 - 50

C7
10-30
120-140
140-160
50-60
-3 až -4
15 až 16
4 až 6
6 až 7
120-130
500-600
350-400
50 - 60
150-160
40-50

Průměrný roční úhrn srážek se na většině území pohybuje v rozmezí 550 – 600 mm. Severní okraje
správního území mají roční úhrn srážek již do 700 mm. Doba trvání slunečního svitu činí cca 1440
h/rok.
Průměrná roční rychlost větru se pohybuje v rozmezí 3 – 4 m/s v nižších partiích území, ve vyšších
polohách svahů Krušných Hor průměrná rychlost větrů narůstá, v severních okrajích správního území
narůstá až do 6 m/s. Podle orografie terénu lze očekávat, že přízemní proudění vzduchu má
převažující západní a až jihozápadní směr.
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Neuplatněním územního plánu se tyto charakteristiky nemění.

Ovzduší
Zdroje znečišťování ovzduší
Na znečištění ovzduší zájmového území se přímo podílí tranzitní a místní silniční doprava, dálkový
přenos imisního zatížení ze zdrojů z pánevní oblasti, kde probíhá rozsáhlá povrchová těžba uhlí,
rekultivační práce a kde jsou instalované tepelné elektrárny spalující uhlí. K tomu přispívají také malé a
střední stacionární zdroje provozované za účelem výroby tepla v domácnostech a provozovnách a
zdroje spalovací a technologické umístěné ve výrobních areálech. Významným faktorem snižujícím
podíl místního imisního zatížení je přítomnost horkovodu z nedaleké elektrárny Prunéřov a plynofikace
města.
Ve venkovských malých sídlech se předpokládá vytápění pevnými palivy.
V řešeném území je nízké zastoupení zemědělské výroby, která bývá zdrojem fugitivních emisí
pachových látek, skleníkových plynů a polétavého prachu.
Stacionární zdroje
Kvalitu ovzduší také utváří dálkový přenos imisí velkých stacionárních zdrojů umístněných v rámci
regionu Mostecké pánve a severovýchodní části Ústeckého kraje. Geograficky nejbližšími
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stacionárními zdroji, jejichž dálkový přenos se potencionálně podílí na místních imisních
charakteristikách podle aktuální evidence ČHMÚ (REZZO) jsou zdroje uvedené v následující tabulce.
Tabulka 6. Seznam velkých zdrojů znečištění ovzduší podle původní evidence REZZO.
Provozovatel
ACTHERM, spol. s r.o. - odštěpný závod Chomutov
Blechtechnik Vysoká Pec
BV Plast, s.r.o. - Klášterec nad Ohří - výroba kompozitů
BV Plast,s.r.o. - Vernéřov - výroba kompozitů
ČEZ, a. s. - Elektrárna Prunéřov 1
ČEZ, a. s. - Elektrárna Prunéřov 2
ČEZ, a. s. - Elektrárny Tušimice
Donaldson Industrial CR - koncern s.r.o.
EUROVIA CS, a.s. - obalovna Černovice
HOPPE s.r.o.
Hutz-EL s.r.o. - provozovna Průmyslová zóna VERNE
Kyocera Solar Europe s.r.o.
RAPID SERVICE s.r.o. - Chomutov
Reis Robotics ČR - strojírenství spol s r.o.
SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o.
Slévárna Chomutov, a.s. - technologie a kotelna
STS Prunéřov, a.s.
Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
W.H.R.Petrol - FILL Chomutov
W.H.R.Petrol - FILL Otvice
W.H.R.Petrol - FILL Vejprty
Zanini CZ, s.r.o.
Železárny Veselí, a.s. - divize Železárny Chomutov
Železárny Veselí, a.s. - Chomutov
INVESTMENT LOFIDAMI GROUP a.s. - průmyslový areál Ostrov
Lindner Türen-Fassaden s.r.o.
m-tec CZ, s.r.o. - Ostrov-Horní Žďár
Ostrovská teplárenská, a.s. - Teplárna Ostrov
PAPOS v.o.s.
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Umístění
Chomutov I
Vysoká Pec
Klášterec nad Ohří
Vernéřov
Prunéřov
Prunéřov
Tušimice
Kadaň
Černovice u Chomutova
Chomutov I
Vernéřov
Kadaň
Chomutov I
Černovice u Chomutova
Chomutov I
Chomutov I
Prunéřov
Klášterec nad Ohří
Chomutov I
Otvice
Vejprty
Kadaň
Chomutov I
Chomutov I
Dolní Žďár u Ostrova
Ostrov nad Ohří
Horní Žďár u Ostrova
Ostrov nad Ohří
Ostrov nad Ohří
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Tabulka 7. Přehled produkce emisí v okrese Chomutov podle evidence REZZO ČHMÚ – dostupná data
za rok 2000 – 20011, mimo REZZO 4.
Okres Chomutov
SUMA REZZO 1
-3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

TZL

SO2

NOx

CO

VOC

NH3

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

1 132,0
1 399,7
1 394,9
1 268,0
1 170,5
1 290,2
1 190,6
1 137,0
815,5
808,9
854,2
989,5

42 842,8
26 915,0
29 602,7
26 150,7
24 905,9
24 998,3
25 866,4
25 550,7
21 987,0
21 677,9
19 131,8
18 892,9

26 116,3
25 768,7
25 914,3
26 446,8
25 450,9
25 481,7
26 991,9
26 743,9
21 647,2
21 943,7
18 407,5
17 022,5

2 120,0
2 541,0
2 238,4
2 034,5
1 973,5
1 817,2
1 799,3
2 081,5
1 954,0
2 133,9
2 525,4
2 330,8

2 134,6
2 139,9
1 856,0
1 879,1
1 973,0
1 858,4
1 976,6
1 954,6
1 663,2
1 671,9
1 622,6
1 660,4

174,1
146,3
146,3
243,7
187,5
82,8
80,2
66,7
62,6
51,5
0,2
0,0

Podle uvedených údajů dochází vlivem úbytku výrobních činností také k průběžnému snižování
množství emisí v celém Chomutovském regionu. K tomu také přispívá instalace nových technologií a
odlučovacích zařízení.
Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou samohybná a další pohyblivá, případně přenosná zařízení
vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto motory slouží k vlastnímu pohonu
nebo jsou zabudovány jako nedílná součást technologického vybavení. Jde zejména o dopravní
prostředky a jiná zařízení či nářadí.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
K liniovým zdrojům znečištění ovzduším řadíme zatížené komunikace, k těm v Klášterci nad Ohří patří
zejména silnice I/13, která prochází napříč zastavěným územím města a je po ní vedený tranzit
územím. Podle sčítání dopravních intenzit je roční průměr denních intenzit RPDI = 12 297 VV/24h.
Silnice je vedená po ul. Osvobozená a Chomutovská. Další komunikací, kterou lze chápat jako zdroj
s určitou vydatností, je silnice II/224 procházející v ul. Petlérská, Nádražní, Pražská, která je
komunikační tepnou lokálního významu; RPDI = 3 423 VV/24h v ul. Petlérská. V okolí těchto
komunikací v zastavěném území města lze očekávat expozici imisí vůči pohybovém a pobytovému
prostoru lidí.
Další poměrně zatíženou komunikací je silnice II/568 v úseku propojení silnice I/13 a správního území
města Kadaň, kde RPDI = 6 900 VV/24h. Tato komunikace je vedená mimo kontakt se zastavěným
územím pro bydlení a dopravní provoz zde nevytváří významné přímé expozice.
Ostatní komunikace jsou místního významu, nejsou významně zatížené a převážně se na nich ani
dopravní intenzity nesledují. V jejich okolí se významnější přímé imisní zatížení z dopravy
nepředpokládá.
Železniční trať č.130 (Ústí n.L. – Cheb) vedená přes Klášterec nad Ohří je dvoukolejná a
elektrifikovaná. Nasazování trakčních vozidel se spalovacími motory, které působí také jako
charakteristický liniový zdroj znečištění ovzduší lze tady předpokládat v malé míře. Dalším specifikem
železničních tratí je víření imisí polétavého prachu a vznik prachu z otěru brzdového obložení a
opotřebováním železničního svršku. Provoz železnice ovlivňuje především bezprostřední okolí.
V souvislosti s touto trati lze předpokládat obvyklé nevýznamné imisní zatížení bez zvláštních expozic.

Kvalita ovzduší
Správní území leží v úvodu industriálně těžební Mostecké pánve, na rozhraní přírodního prostředí
Doupovských a Krušných hor. Tomu odpovídá také rozhraní klimatických okrsků a rozdílná kvalita
ovzduší venkovských sídel nacházejících se ve vyšších nadmořských výškách a nezatížených
nahloučením stacionárních zdrojů a tranzitní dopravou.
Těžištěm území s největší koncentrací lidí a zdrojů je samozřejmě zastavěné území Klášterce n.O.,
které přímo navazuje na pánevní oblast, s vlivem srážkového stínu Krušnohoří a s častými jevy
přirozených chladových inverzí a s relativně nízkými rychlostmi větru uvnitř pánve. Podmínky pro vznik
stabilního zvrstvení atmosféry jsou také posílené imisním zatížením původem z četných stacionárních
zdrojů a chladírenských věží energetických výrobních areálů uvnitř Pánve a vlivem dálkového přenosu
imisí. Předpoklady pro vznik záporných vertikálních teplotních gradientů a inverzních stavů jsou dané
také sevřením města do údolí Ohře. Inverzní děje zde mohou vznikat poměrně pravidelně a po delší
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časové období zejména v chladné části roku nebo v letních měsících při nízkých rychlostech větru a
v ranních a večerních hodinách, před začátkem a po ukončení termické aktivity, tedy v době bez
konvektivních proudů.
I když lze očekávat, že vzhledem k nižšímu zastoupení zdrojů přímo v řešeném území a navázáním
krajiny na zalesněná území a přírodní prostředí, je kvalita ovzduší zde výrazně příznivější než
v ostatních sídlech pánve (např. v Chomutově, Mostě, Litvínově apod.).
Měření kvality ovzduší, rok 2011
Ve správním území se neměří kvalita ovzduší. Nejbližší stanicí imisního monitoringu znečištění ovzduší
je stanice automatizovaného měření znečištění ovzduší AIM Nová Výska u Domašína (650 m n.m.)
charakterizující venkovskou přírodní zónu a měřící vlivy průmyslových činností pánve, podobné stanice
jsou dále instalované v Měděnci (827 m) a ve Výsluní (736 m). Další nejbližší stanicí je AIM Tušimice
charakterizující průmyslovo-zemědělskou zónu ve výšce 322 m n.m., která je umístěná do prostředí
nejvíce se přibližujícímu správnímu území.
Tabulka 8. Imisní charakteristiky znečištění ovzduší naměřené v roce 2012 na nejbližších stanicích
AIM (ISKO, ČHMÚ).
Imise

Limit*

Tušimice

PL
Ukazatel
Konc.
Nam.
PP
oxid siřičitý SO2
aritmetický průměr
350 µg.m-3 24
66,6
0
hodinový
-3
arit. průměr 24 h
125 µg.m
3
32,9
0
suspendované částice PM10
aritmetický průměr
50 µg.m-3
35
48,3
29
24 hod
aritmetický průměr
40 µg.m-3
0
23,8
1 rok
oxid dusičitý NO2
aritmetický průměr
200 µg.m-3 18
45,5
0
hodinový
aritmetický průměr
40 µg.m-3
0
11,8
1 rok
oxidy dusíku NOx
aritmetický průměr
1 rok (pro
30 µg.m-3
15,7
vegetaci)
benzen
aritmetický průměr
5 µg.m-3
0
1
1 rok
přízemní ozón O3
max. denní 8hod.
klouzavý prům. 3
114,5
17
120 µg.m-3 25
roky
suspendované částice PM2,5
aritmetický průměr
0
15,0
25 µg.m-3
1 rok
PL: Maximální počet překračování limitní hodnoty
PP: Naměřený počet překročení limitní hodnoty
*: Imisní limity ve smyslu z. 201/2012 Sb.

Nová Víska
u Domašína
Nam.

PP

Nam.

PP

Nam.

PP

88,1

0

80,0

0

102

0

36,6

0

36,1

0

39

0

23,1

1

-

-

27,4

3

13

-

-

-

14,3

-

36,0

0

49,1

-

47,8

0

7,0

-

9,7

-

8,7

-

11,1

-

13,6

-

14,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,4

-

-

-

Výsluní

Měděnec

Z měření vyplývá, že v místech měřících stanic nedocházelo k překračování imisních limitů znečištění
ovzduší u sledovaných ukazatelů. Měření je relativně reprezentativní pro řešené území nejvíce ve
stanici AIM Tušimice, i když v zastavěných částech města v okolí páteřní komunikace a v uličních
„kaňonech“ lze očekávat imisní zatížení mírně vyšší.
Modelování stávající kvality ovzduší, vyhodnocení dat ČHMÚ pro rok 2012
Následující kapitola je zpracovaná podle modelování kvality ovzduší ČHMÚ na území ČR uveřejněné
v aktuální grafické ročence kvality ovzduší za rok 2012. Model vychází z informačního systému
sledování kvality ovzduší ISKO. Slouží jako orientační nástroj s hrubou interpolací naměřených
imisních hodnot v matrici tvořené jednotkovými čtverci o rozměrech 1 000 x 1 000 m. V zastavěných
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územích, kde na kvalitu ovzduší působí reliéf terénu, přítomnost zástavby a blízkost emisního zdroje,
se kvalita ovzduší může místně lišit.
Tabulka 9. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí podle aktuálního zákona o
ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Imise
oxid siřičitý SO2
oxid dusičitý NO2
Oxid uhelnatý CO
benzen
suspendované částice
PM10
suspendované částice
PM2.5
troposférický ozon O3
olovo Pb
v částicích PM10
arsen As
kadmium Cd
nikl Ni
benzo(a)pyren

Max. počet
překračování
24
3
18
0
0
0
35
0

Doba průměrování

Limit

aritmetický průměr hodinový
aritmetický průměr 24 hod
aritmetický průměr hodinový
aritmetický průměr 1 rok
max. denní osmihodinový prům
aritmetický průměr 1 rok
aritmetický průměr 24 hod
aritmetický průměr 1 rok

350 µg.m-3
125 µg.m-3
200 µg.m-3
40 µg.m-3
10 mg.m-3
5 µ.m-3
50 µg.m-3
40 µg.m-3

aritmetický průměr 1 rok

25 µg.m-3

0

max. denní 8hod. klouzavý
prům. 3 roky
aritmetický průměr 1 rok

120 µg.m-3

25

0,5 µ.m-3

0

aritmetický průměr 1 rok
aritmetický průměr 1 rok
aritmetický průměr 1 rok
aritmetický průměr 1 rok

6 ng.m-3
5 ng.m-3
20 ng.m-3
1 ng.m-3

0
0
0
0

Tabulka 10. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu vegetace podle aktuálně platného
zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Imise
oxid siřičitý SO2
oxidy dusíku NOx
troposférický ozon
AOT40
imisní limity

Doba průměrování
aritmetický průměr 1 rok a zimní období
(1.10. – 31.3.)
aritmetický průměr 1 rok
vypočten z 1h hodnot v období 05–07;
prům. 5 let
vypočten z 1h hodnot v období 05–07

Limit
20 µg.m-3
30 µg.m-3
18 000 µg.m-3.h
6 000 µg.m-3.h

Zhodnocení výstupu modelů z hlediska imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí
Oxid siřičitý SO2
–
–

aritmetický průměr hodinový – překročení hodinového imisního limitu 350 µg/m nebylo
v ČR dosaženo nad tolerovaný počet překročení, modelování není pro území k dispozici
3

nejvyšší 24. koncentrace (maximální denní 8h průměr) ˃ 20 - 50 µg/m , limit splněn
Suspendované částice polétavého prachu PM10
3

–

nejvyšší 36. koncentrace (aritmetický průměr 24 hod) ˃ 30 – 40 µg/m v pánevní části
3
nezastavěného území, ˃ 40 – 50 µg/m v zastavěném území města, na hranici limitní
hodnoty.

–

aritmetický průměr 1 rok ˃ 14 – 20 µg/m ve venkovských sídlech, v nezastavěném území;
3
˃ 20 – 30 µg/m v zastavěném území města, limit splněn.
Suspendované částice polétavého prachu PM2,5

–

aritmetický průměr 1 rok ˃ 12 – 17 µg/m v celém řešeném území, limit splněn
Oxid dusičitý NO2

3

3

3

aritmetický průměr 1 rok ≤ 13 - 26 µg/m v zastavěném území města, všude jinde ≤ 13
3
mg/m , limit splněn
– počtu překračování maximálního povoleného hodinového imisního limitu nebylo v ČR
dosaženo, modelování není pro území k dispozici
Oxid uhelnatý
– imisního limitu nebylo v ČR dosaženo, modelování není pro území k dispozici
Benzen
3

–

–

aritmetický průměr 1 rok ≤ 2 µg/m , limit splněn
-3
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Benzo(a)pyren
-3
-3
– aritmetický průměr 1 rok ˃ 0,4 ng.m v oblasti svahů Krušnohoří; ˃ 0,4 – 0,6 ng.m v
-3
západním okraji území a v oblasti zdvihu Doupovských hor; ˃ 0,6 – 0,8 ng.m v plochách
náležících
k pánevní
oblasti
(Vernéřov,
Mikulovice
a
navazující
území);
-3
˃ 0,8 – 1 - 2 ng.m v zastavěném území města až v S okraji Rašovic, limit překročen,
(celorepublikový problém, podobně jako ve velké části Ústeckého a v převažující části
Středočeského kraje, včetně oblastí ve východních jižních částech ČR, z hlediska těchto
území vykazuje Klášterec v ukazateli B(a)P příznivější charakteristiky).
Přízemní ozon O3 (AOT)
maximální denní osmihodinový průměr za období 3 roky ≤ 120 µg/m na většině plochy
řešeného území při hranici limitu (cca 90 % území ČR), v části svahů Krušnohoří v SZ
-3
okraji řešeného území ˃ 120 µg/m limit překročen
Těžké kovy
– Olovo
3

–

–

• imisního limitu nebylo v ČR dosaženo, modelování není pro území k dispozici
Kadmium (celkový obsah v PM10)

–

• imisního limitu nebylo v ČR dosaženo, modelování není pro území k dispozici
Arsen (celkový obsah v PM10)

–

• aritmetický průměr 1 rok ≤ 2,4 ng.m , imisní limit splněn
Nikl (celkový obsah v PM10)
-3

•

překročení imisního limitu nebylo v ČR dosaženo, modelování není pro území k
dispozici

Z hlediska imisních limitů stanovených pro ochranu ekosystémů a vegetace
Oxid siřičitý
–

aritmetický průměr 1 rok ≤ 8 µg.m na většině plochy řešeného území; ˃ 8-12µg.m
v okolí Hradiště a Pavlova, imisní limit splněn
-3

-3

zimní období (1. října - 31. března) ≤ 8 µg.m v zastavěném území města a v západní
3
části v okolí Ohře a Šumné; ˃ 8 – 12 µg/m ve zbývající části řešeného území, limit splněn
Oxidy dusíku
-3
– aritmetický průměr 1 rok ˃ 24 – 30 mg/m v omezené centrální části a Klášterce a
omezeně bodově v okolí Šamotky při V hranici řešeného území, při hranici limitu, ve
-3
zbývajících nezastavěných částech území hodnoty převážně ≤ 19,5 µg.m
Přízemní ozón AOT40
-3

–

–

AOT40 ≤ 18 000 µg/m .h, imisní limit splněn
-3

Shrnutí
Z hlediska imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí se v zastavěném území města při hranici
limitních hodnot pohybují průměrné 24 hodinové koncentrace polétavého prachu PM10 a lokálně jsou
zde překročeny také průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Překračování původní cílového
imisního limitu B(a)P je celorepublikový problém. Na rozdíl od velké části správních území ČR
nedochází na Klášterecku k překračování B(a)P mimo zastavěné území. Měření B(a)P není
v reprezentativní vzdálenosti k dispozici.
K dalšímu překračování imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí dochází v ukazateli přízemní
ozón a to v „čistém“ přírodním prostředí svahů Krušných Hor, kde nedochází k odbourávání O3 reakcí
s dalšími imisemi (NO), tak jak tomu je v zatíženém městském prostředí. Ve zbývajících částech území
je O3 při hranici limitu, stejně jako na většině území ČR.
V případě limitů stanovených na ochranu vegetace v území nedochází k překračování koncentrací SO2,
v omezené vnitřní části Klášterce se koncentrace NOx pohybují na úrovni limitních hodnot.
Obecně lze území hodnotit jako místo s relativně příznivější kvalitou ovzduší, než je většina měst
pánevní oblasti. Uvnitř hůře provětrávaného zastavěného území města, v okolí komunikací může za
nepříznivých klimatických podmínek docházet k překračování krátkodobého limitu PM10 a průměrného
ročního limitu B(a)P. To je dané dopravním zatížením a kompozicí stacionárních zdrojů umístěných
zejména v Klášterci a také dálkovým imisním přenosem. Při okrajích města, v malých venkovských
sídlech a v nezastavěném území je většinou kvalita ovzduší příznivá, v mezí limitů stanovených na
ochranu zdraví lidí ve smyslu z.201/2012 Sb.
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Zařazení území z hlediska vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)
Podle vyhodnocení dat o kvalitě ovzduší za rok 2010 a posledního aktuálního sdělení odboru ochrany
ovzduší Ministerstva životního prostředí uveřejněném ve Věstníku MŽP v únoru 2012 bylo správní
území stavebního úřadu – Klášterec nad Ohří zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO) z důvodů překračování krátkodobého imisního limitu polétavého prachu PM10 na 3,2 %
rozlohy správního území STÚ a překračování průměrného ročního cílového imisního limitu B(a)P na
6,7 % rozlohy správního území STÚ.

Obrázek 7. Území s překročením imisních limitů na ochranu zdraví podle vyhodnocení dat z roku 2011
(ČHMI).
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentace neuvažuje žádná opatření na ochranu ovzduší. Pokud by nedošlo
k jejímu uplatnění, lze v oblasti ovzduší očekávat zachování stávajícího stavu bez zásadních změn.

3.5 Akustické zatížení
Modelování akustického zatížení se v řešeném území neprovádí. Hlavními zdroji hluku v území jsou
především komunikace a to silnice I/13, která prochází po ulicích Osvobozená a Chomutovská a silnice
II/224 v ulicích Petlérská, Nádražní a Pražská.
Dopravní intenzity na průchodu silnice I/13 zastavěným územím jsou podle sčítání ŘSD v úrovni RPDI
= 12 387 VV/24 h (všech vozidel za 24 hodin), to odpovídá středně zatížené tranzitní komunikaci. Okolí
této komunikace, zejména budovy umístěné podél ulic, lze považovat za území s vysokým akustickým
zatížením, a u některých obytných budov lze očekávat akustickou expozici přesahující limitní hodnoty.
V západní okraji města jsou to např. zadní fasády obytných domů v ulicích Kapitána Jaroše a Tyršova,
1)
budova Gymnázia , zadní fasády domů v ulici U Potoka, Pod Pivovarem, řadová zástavba bytových
dvoupodlažních domů při dolním okraji ulice Chomutovská nedaleko Podmilevského potoka, částečně
vícepodlažní řadový panelový dům v ulici Královehradecká. Za jedno z akusticky nejvíce zatížených
míst z dopravy lze považovat křižovatku ulic Petlérská, Chomutovská, Nádražní a Osvobozená, kde
jsou rovně situované stavby určené k bydlení a kde se protínají silnice I/13 a II/224, zároveň jsou zde
možnosti expozice hluku z železniční trati, která je však v těchto místech kompletně vybavená
protihlukovými stěnami. Ulice Osvobozená potom pokračuje východním směrem řadou dvoupodlažních
1 Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů
staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
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bytových domů umístěných opět v malé vzdálenosti vůči okraji vozovky, které budou, vzhledem
k intenzitám na I/13, pravděpodobně také zatížené nad limit. Jedná se o domy v okolí napojení ul.
Ciboušovská a Pražská na I/13. Od Penny Marketu východním směrem je vedení silnice I/13
bezkonfliktní, až na plochu vymezenou jako RZ (plochy rekreace – zahrádkové osady) ležící jižně ve
svahu nad komunikací, kde je již dnes vystavěno několik rodinných domů. Dá se předpokládat, že také
jejich akustické zatížení z dopravy je nadlimitní, nebo se nachází při hranici hlukových limitů.
Další více zatíženou dopravní tepnou lokálního charakteru je silnice II/224. Ta je vedená po ul.
Petlérská, Nádražní a Pražská. Její dopravní zatížení se podle pohybuje v rozmezí RPDI 1 298 až
3 423 VV/24 hodin, s nejvyššími hodnotami v ul. Petlérská. Tato úroveň je obvyklá a přiměřená pro
komunikaci obsluhující obytný blok se sídlištěm s vícepodlažními domy. Akusticky více zatížené a to až
v úrovni nad akustické limity mohou být bytové jednotky v okrajích paneláků situované k ul. Petlérská.
Nadlimitní hlukové zatížení lze předpokládat u bytových dvoupodlažních domů v okolí křižovatky
s ulicemi Chomutovská, Osvobozená a Nádražní, jejichž fasády jsou blíže než 15 m k ose vozovky.
Podobný stav je v horní i dolní části ul. Nádražní, kde jsou opět obytné domy situované v ochranném
pásmu komunikace. Stejně jako v případě ul. Petlérské lze považovat za více zatížené také okraje
vícepodlažních bytových domů situované ke komunikaci.
Ostatní místní a účelové komunikace uvnitř města a komunikace ve venkovských sídlech nevykazují
výraznější dopravní zatížení.
Městem prochází regionální železniční trať č.140, která je také liniovým zdrojem hluku. Průchod
železnice městem je v exponovaných místech opatřen protihlukovými stěnami a zde jej lze považovat
za akusticky nekonfliktní. Akustickou expozici z provozu železniční trati můžeme očekávat u
vícepodlažních obytných domů okolí nádraží (ul. Václava Řezáče, Pražská, U Nádraží), v okolí
křižovatky ul. Nádražní a Pražská, kde jsou stěny vynechané, a pouze místně u domů v krajích ulic Za
Korkem a Žižkova, které nejsou žádnou stěnou chráněny. Naopak zde může místně docházet
k odrazům hluku od již postavených protihlukových stěn na protilehlé straně železnice.
Z hlediska stacionárních zdrojů hluku (výrobní areály, technologické zařízení produkující hluk, skladové
a výrobní činnosti prováděné na otevřených plochách) se v Klášterci nevykytují významně konfliktní
místa, výrobní činnosti jsou přesunuty mimo město s napojením přímo na tranzitní komunikaci, která
sice prochází městem, ale připravuje se její obchvat. Za místa exponovaná hlukem ze stacionárních
zdrojů lze považovat plochy rekreace – zahrádkářské osady situované mezi výrobní plochou a čistírnou
odpadních vod a sousední plochy zahrádek „okupujících“ břeh Ohře . Pro plochy rekreace se vztahují
2
akustické limity pro chráněný venkovní prostor .

2 Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a
výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť
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Obrázek 8. Potenciální hluková expozice ze silniční a železniční dopravy ve stávajícím stavu.
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Návrh územního plánu upřesňuje a stabilizuje trasu městského obchvatu silnice I/13 podle ZÚR ÚK a
plochu parkoviště pro historický střed města. Tyto záměry lze považovat za opatření významně
snižující stávající akustické zatížení. Zásadním záměrem je přemístění tranzitní komunikace do nového
koridoru, kde jí bude možné v případných konfliktních místech opatřit protihlukovými stěnami nebo
provést jiná stavebně-technická řešení. Aktuální vedení I/13 městem taková opatření neumožňuje.
Bez uplatnění územně plánovací dokumentace by nebylo přemístění I/13 možné. Stabilizací koridoru
I/13 jsou také podmíněné další rozvojové plochy pro bydlení již vymezené mezi zastavitelná území ve
stávajícím územím plánu, které by rovněž nebylo možné naplnit.

3.6 Půda
Eroze
Z hlediska vodní eroze se nejohroženější půdy nacházejí v k.ú. Kunov, Lestkov u Klášterce nad Ohří,
Suchý důl u Klášterce nad Ohří; půdy silně ohrožené v k.ú. Klášterecká Jeseň, Potočná u Vernéřova a
Rašovice; půdy ohrožené v k.ú. Pavlov u Vernéřova. Ve zbývajících částech správního území t.j. v k.ú.
Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Vernéřov a Mikulovice u Vernéřova, jsou půdy mírně
ohrožené.
Z hlediska větrné eroze se půdy (ZPF) nejohroženější nacházejí v k.ú. Vernéřov nad průmyslovou
zónou Verne, půdy ohrožené místně potom v k.ú. Vernéřov (např. mezi odkalištěm Prunéřov a silnicí
II/568, v pásu mezi II/568 a zónou Verne, na plochách v okolí křižovatky II/568 a I/13 a pod ní) a
Mikulovice u Vernéřova (v plochách severně nad silnicí II/224 u vrchu Špičák). V k.ú. Mikulovice se
také místně vykytují půdy mírně ohrožené. Ostatní části správního území jsou bez ohrožení větrnou
erozí.
Půdy náchylné k větrné erozi se podle podkladů SOWAC (VÚMOP, v.v.i) v řešeném území
nenacházejí.
Staré ekologické zátěže
Podle zdrojů CENIA jsou staré ekologické zátěže v území zastoupeny řídce. Evidovaná je bodová
zátěž v místech původní skládky odpadů a lokální plocha pod stávající ČSPHM u I/13 při západním
okraji města. Viz kapitola 3.2. Žádná z těchto zátěží nepředstavuje rizika pro kvalitu půd.
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Zemědělský půdní fond
Lokality změn pro nová zastavitelná území předpokládají budoucí uvolnění ochranných podmínek ZPF.
Vyhodnocení záboru ZPF v souladu se zákonem 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu ve znění pozdějších změn a doplňků a jeho prováděcí vyhláškou č. 13/1994 Sb. je podrobně
řešeno v návrhu [1], v části odůvodnění. V této bilanci jsou zahrnuté také plochy, které jsou
zastavitelné již nyní podle platného územního plánu.
Tabulka 11. Předpokládané uvolnění ZPF pro nová zastavitelná území podle, včetně nových
rozvojových ploch zahrnutých do návrhu po provedeném společném jednání a veřejném projednání na
základě vyhodnocení námitek [9].
Zábor ZPF

plocha

zábor ZPF v I. stupni přednosti ochrany

3,9588 ha

zábor ZPF v II. stupni přednosti ochrany

95,0035 ha

zábor ZPF v III. stupni přednosti ochrany

14,665 ha

zábor ZPF v IV. stupni přednosti ochrany

26,0063 ha

zábor ZPF v V. stupni přednosti ochrany

101,1246 ha
243,1191 ha

celkem

V území jsou zastoupeny půdy ve všech třídách, nejvíce se předpokládá uvolnění ve třídě II. a V.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou územním plánem respektovány. Návrh územního plánu
nevymezuje zábory LPF. Některá zastavitelná území a území zastavěné zasahují do vzdálenosti
ochranného pásma lesa 50 m od okraje. Ve shodě se stanoviskem dotčeného orgánu je stanovena
min, vzdálenost objektů od okraje lesa 25 m a zachována podmínka posouzení této přípustnosti v
následných územních a stavebních řízeních ze strany dotčeného orgánu ochrany lesa.
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Neuplatněním územního plánu se tyto charakteristiky nemění.
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Obrázek 9. Rozdělení půdy podle tříd ochrany ZPF ve smyslu v.48/2011 Sb., v platném znění.
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3.7 Ochrana přírody a krajiny
3.7.1 Obecná přírodní charakteristika
Klášterec nad Ohří leží v západních Čechách, jihozápadním směrem od města Chomutov. Město se
rozkládá v údolí tvořeném řekou Ohří, nad kterým se zvedají vrcholky Krušných a Doupovských hor.
Město leží v lesozemědělské krajině s významnou převahou lesních porostů a je obklopeno
zalesněnými stráněmi kopců ve zvlněném reliéfu na úpatí Krušných hor.

Zařazení území z hlediska příslušnosti k bioregionu
Správní území města Klášterec n.O. náleží k bioregionům:
1.59 Krušnohorský bioregion
Jedná se převážně o severní a západní část od Klášterce nad Ohří a v okolí Klášterecké Jeseně.
Bioregion se nachází na hranici severozápadních Čech, převážnou částí leží v sousedním Sasku. V
České republice zabírá geomorfologický celek Krušné hory (kromě západního okraje) a na našem
2
území má plochu celkem 1 321 km . Tento bioregion má neobvyklé rozpětí vegetačních stupňů, od 2.
bukovo-dubového až po 7. smrkový vegetační stupeň. Vegetaci zde tvoří na svazích zejména květnaté
bučiny, na nižších plošinách bikové, na vyšších plošinách horské acidofilní bučiny a smrčiny. Původně
zde byly hojné podmáčené smrčiny, bučiny na svazích a rašeliniště s keřovou borovicí blatkou. V
dnešní době jsou lesy velkoplošně zničeny imisemi a vznikly zde rozsáhlé imisní holiny, které jsou
osazovány břízami, jeřabinami a v neposlední řadě nepůvodními druhy smrků. Tyto imisní holiny se
nacházeli především v horních částech otevřených planin Krušných hor směrem k Saské straně. I
přesto se v některých částech zachovaly zbytky cenných bučin a rašelinné bioty. Celý bioregion je
postaven na krystaliniku chudém na vápník. Na západě se vyskytují hlavně svory, ruly a kvarcity. U
obce Horní Blatná se nacházejí fylity ordovického stáří, v nejzápadnějším úseku vystupuje větší masiv
tvořený žulami a granodiority. Typická výška Krušnohorského bioregion je 400 – 1 020 m n.m.
Krušné hory jsou tvořeny zdviženou tektonickou krou, ukloněnou na severozápadní straně do Saska.
Vyskytují se zde dva základní typy reliéfu a to zarovnané vrcholové plošiny a strmý okrajový zlomový
svah. Teplota na vrcholových plošinách je odlišná například na vrcholku Klínovce pouhých 2,7°C a v
teplejších chráněných údolních polohách 5°C až 5,5 °C. Srážky zde kolísají od 900 – 1 200 mm (Boží
Dar 1 149 mm, Cínovec 964 mm). Celá vrcholová oblast leží v návětří západního proudění. Podnebí je
zde velmi drsné a vlhké. Mezi nejvíce rozšířené půdy vrcholové plošiny patří kambizemní podzoly a
místy oglejené nebo zrašeliněné podzoly. Na vrcholech s nadmořskou výškou nad 1000 m jsou typické
podzoly. Na čedičích jsou zastoupeny ostrůvky rankerů (nevyvinuté silně kamenité půdy) a kambizemí.
Údolní nivy jsou štěrkovité až hrubě kamenité. Vegetační stupně (podle Skalického) jsou zde
(suprakolinní) submontánní až supramontánní. V nižších částech bioregion jsou vyvinuty možné
acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion). Dubohabřiny jsou zde pouze ojediněle.
Dominantní zastoupení zde mají buky a to zejména ve vyšších částech svahů. Jednak to jsou květnaté
bučiny (Violo reichenbachianae-Fagetum), acidofilní bučiny v nižších polohách bikové (LuzuloFagetes), ve vyšších i horské (Calamagrostio villose-Fagetum). V nejvyšších polohách se nachází
vegetace smrčiny svazu Piceion. Podél potoků jsou vyvinuty zejména olšiny (Stellario-Alnetum
glutinosae u širších potoků a Carici remotae-Fraxinetum u užších). Na humolitech (přírodní látky
vzniklé rozkladem rostlinných zbytků) se nacházejí rašelinné blatkové bory Pino rotundataeSphagnetum. Primární bezlesí je v této oblasti řídké, zastoupené pouze travinobylinnou vegetací na
sutích (blízká vegetaci Calamagrostion arundinaceae). Květena Krušnohorského bioregionu je
převážně uniformní jen s několika mezními prvky. Charakteristickými druhy rostlin je například zimolez
černý (Lonicera nigra), věsenka nachová (Prenantheus purpurea) a třtina chloupkatá (Calamagrostis
villosa). K významných subatlantským druhům patří například žebrovice různolistá (Blechnum spicant),
koprník štětinolistý (Meum athamanticum), hrachor lnolistý (Lathyrus linifolius) či vítod douškolistý
(Polygala serpyllifolia). Na rašeliništích se nachází například bříza zakrslá (Betula nana), kropenáč
vytrvalý (Swertia perennis) nebo blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris). V Krušnohorském
bioregionu se původně hojně vyskytovala pro tuto oblast charakteristická hercynská horská fauna,
která byla ovšem silně zdevastována a pozměněna antropogenními vlivy a v poslední době hlavně
imisemi. Na těchto silně degradovaných vrchovištích přežívají rašeliništní druhy fauny (šídlo rašelinné,
střevlík Menetriesův). Mezi významné druhy živočichů patří ježek západní (Erinaceua europaeus),
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), zmije obecná
(Vipera berus). Osídlení bioregionu bylo těsně spojeno s hornickými aktivitami, které vyvíjely tlak na
lesní porosty, a měli za následek postupnou změnu druhové skladby kultury nepůvodního smrku. V
důsledku imisního spadu došlo na velkých plochách k destrukci smrkových porostů. Rozsáhlé holiny
byly pokusně zalesňovány různými dřevinami zejména domácího původu (jeřáb, bříza, borovice lesní i
borovice kleč), ale nechyběly ani druhy exotické (smrk pichlavý).
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1.13 Doupovský bioregion
Jedná se především o území jihozápadně a jižně od Klášterce nad Ohří. Bioregion se nachází v
severní části západních Čech, má okrouhlý tvar a celkovou plochu 674 km2. Jeho typická část je
tvořena sopečným pohořím s ultrabazickými půdami. Rozpětí vegetačních stupňů je zde široké od
teplomilných doubrav (1.vegetační stupeň) a extrémně teplomilné stepní bioty (se zastoupením kavylů)
až po 5. jedlovo – bukový vegetační stupeň. Na charakteru bioty se výrazně projevuje srážkový stín
Krušných hor. Lesy jsou zde převážně smrkové, ale velké zastoupení mají i přirozené bučiny a
smíšené lesy. Doupovské hory jsou v Českém středohoří nejrozsáhlejším hercynským neovulkanickým
pohořím. Geologicky je bioregion tvořen jednotným útvarem – obnaženou troskou mohutného
stratovulkánu (tvořenou čedičovými horninami). Čedičové příkrovy se mnohonásobně střídají s pokryvy
pyroklastik. Reliéf má tvar ploché hornatiny s výškovou členitostí 300 – 450 m, v údolí Ohře až členité
hornatiny s členitostí do 520 m. Doupovské hory leží z části ve výrazném srážkovém stínu Krušných
hor. Avšak svými nejvyššími vrcholy (nad 800 m výšky) zasahují i do oblastí, které jsou poměrně dobře
zásobeny vláhou, a proto je zde možno předpokládat srážky nad 800 mm za rok. Na západní straně se
srážky pohybují kolem 700 mm/rok a na východní straně dokonce jen 450 mm i méně. Půdy jsou v celé
oblasti Doupovských hor silně ovlivněny bázemi bohatým substrátem. Tento substrát zvětrává na těžké
hlíny s podílem úlomků. Typologicky lze tyto půdy pojmenovat jako eutrofní kambizemě. Ve výše
položených oblastech se špatným odvodněním se vyskytují enklávy oglejených půd a glejů zatím co na
prudších svazích a skalních hranách spíše úživné rankery. Vegetační stupně jsou kolinní až
submontánní. Potenciální vegetaci východního okraje bioregion tvoří teplomilné doubravy (Quercion
petraceae). V údolí Ohře a v údolích na jižním okraji lze předkládat dubohabřiny typu (Melampyro
nemorosi-Carpinetum). Vyšší polohy zaujímají především květnaté bučiny (Tilio cordatae-Fagetum,
Festuco-Fagetum, Violo reichenbechianae-Fagetum a Dentario enneaphylli-Fagetum). Podél řeky Ohře
a větších potoků jsou společenstva olšových luhů (Stellario-Alnetum glutinosae). Při řece Ohři je
typická vegetace svazu Phalaridion arundinaceae, v proudící vodě pak Batrachium fluitantis. Na
vlhkých stanovištích se vyskytují louky svazu Calthion s převahou ostřice trsnaté (Carex cespitosa).
Acidofilní typy vegetace, jimiž jsou například Violion caninae jsou velmi ojedinělé. Flóra je zde velmi
pestrá, se zastoupením různých fytogeografických elementů. Díky poloze na okraji nejteplejšího území
Čech se zde uplatňuje řada exklávních prvků. Z kontinentálních druhů je to zejména významný kavyl
Smirnovův (Stipa smirnovii), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), koniklec otevřený (Pulsatilla patens),
šanta panonská (Nepeta pannonica) a pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum). Bioregion má celkově
zachovalé přírodní prostředí s hercynskou faunou se západními vlivy jako je ježek západní, ropucha
krátkonohá, srstnatka západní. Osídlení zejména východního okraje bioregionu je velmi dávné, jelikož
napříč územím vedla důležitá spojovací stezka již v době prehistorické. Území je v západní části
bohatě zalesněné s podstatnou částí přirozené skladby. Východní část je odlesněna, bezlesí převládá
travinobylinná lada a opuštěné sady.
1.1 Mostecký bioregion
K tomuto bioregionu patří především samotné město Klášterec n.O. a území východně od něj.
Biogeograficky je zájmové území součástí hercynské subprovincie. Bioregion tvoří výrazná pánevní
sníženina, převážně se shoduje s geomorfologickým celkem Mostecká pánev. Biota této subprovincie
je biotou západní a centrální části střední Evropy. Mostecký bioregion, který náleží k nejteplejším a
nejsušším oblastem ČR s převažujícím druhým vegetačním stupněm. K dnešním typickým
společenstvům patří postindustriální lada po těžbě a orná půda, či ovocné sady. Bioregion je tvořen
neogenní pánví vyplněnou jílovitými a písčitými sedimenty se slojemi hnědého uhlí. Reliéf má charakter
členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 – 100 m, v úsecích větších plošin má ráz ploché
pahorkatiny s členitostí 30 – 7 5m. Podle Quitta náleží téměř celé území do teplé oblasti T 2. V
současné době začínají plošně převládat kultizemně na výsypkách a rekultivovaných dolech. Z
hlediska potenciální vegetace náleží území do fytogeografického okresu 3. - Podkrušnohorská pánev.
V historických dobách převažovaly v území listnaté lesy, z nichž nejvýznamnější byly lesy dubohabrové
a kyselé doubravy. Plošně menší celky zabíraly lesy suťové, lužní lesy, bučiny a teplomilné doubravy.
Původní lesy byly z větší části vymýceny, přeměněny na zemědělskou půdu – kulturní step a pokud se
někde udržely, změnila se jejich druhová skladba na monokultury jehličnanů. K přeměně lesní půdy na
půdu zemědělskou došlo již v prehistorických dobách. V minulosti se bioregion vyznačoval přítomností
rozsáhlých pánví s mokřady a jezery. Současný stav bioregionu charakterizují převážně velkoplošné
antropocenózy, v nichž flóru tvoří převážně expanzivní druhy ruderální např. třtina křovištní, ovsík
vyvýšený a řada neofytů s podobným chováním – ječmen hřívnatý, slanobýl obecný, zlatobýl obrovský.
V hodnoceném území se tedy stýkají plochy relativně málo narušené, ekologicky stabilní, s plochami
nestabilními, silně ovlivněnými činností člověka a s dominantními antropogenními vlivy, které v
současnosti přetrvávají. Vzhledem k předpokládanému využití území bude vliv člověka dominantní.
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Zastoupení přírodních biotopů
Zastoupení přírodních biotopů ve správním území Klášterec nad Ohří na základě terénního mapování
uskutečněného v letech 2001 – 2004 a aktualizovaného od roku 2007 viz níže a odpovídá současnému
stavu vegetace. Ve správním území se vyskytují velká množství přírodních biotopů na rozsáhlých
loukách, v lesních porostech a v údolních nivách potoků stékajících po úbočí Krušných hor. Většina
prioritních a reprezentativních biotopů se vyskytuje mimo plochy, které jsou navrhované k dalšími
rozvoji. Na zájmových plochách převažují tyto biotopy:
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky – mezofilní druhově bohatší louky se vyskytují severním okraji
zříceniny hradu Šumburk. V ostatních případech se jedná o intenzivně sečené, druhově chudé
ovsíkové louky.
T1.5 Vlhké pcháčové louky – vyskytuje se vzácně, v rámci zamokřených travních porostů.
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou – vyskytuje se vzácně na hranách příkře ukloněných svahů
nad údolím řeky Ohře. Výskyt je pouze fragmentární v mozaice s ostatními biotopy (L3.1, S1.2) a do
plochy řešeného území zasahuje pouze okrajově.
T3.3D Úzkolisté stepní trávníky – v této oblasti se vyskytují fragmentárně a v nízké
reprezentativnosti. Z ohrožených druhů se zde vyskytuje např. koniklec luční český. Stepní plochy
většinou zarůstají náletem šípku, hlohu a trnky.
T4.1 Suché bylinné lemy – vyskytují se vzácně na okraji lesního porostu na jižním okraji obce
Lestkov, na kterou zasahují z okolního lesního porostu hercynské dubohabřiny.
K3 Mezofilní vysoké křoviny – v této oblasti velmi běžný typ biotopu, vyskytující se v liniových
formacích na pastvinách a loukách, v náletech zarůstající trvalé travní porosty a ostatní neudržované
trávníky.
L1 Mokřadní olšiny – vyskytují se v návaznosti na nivy a rozlivná území drobných vodních toků.
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy – fragment prioritního naturového biotopu se vyskytuje v nivě
Podmileského potoka nad obcí Ciboušov.
L3.1 Hercynské dubohabřiny – v území ojedinělý výskyt, většina porostů přeměněna na druhově
chudší smíšené lesy. Biotop se vyskytuje na svazích zříceniny Šumburk a na jižním okraji obce
Lestkov.
L6.5B Acidofiní teplomilné doubravy – tento typ biotopu byl v mozaice zaznamenán na jižním úpatí
zříceniny Šumburk v mozaice s hercynskou dubohabřinou (L3.1) nad údolím řeky Ohře. Do zájmové
plochy zasahuje pouze okrajově.
L7.1 Suché acidofilní doubravy – vyskytují se při západním okraji zastavěného území Klášterce nad
Ohří výše ve svazích nad řekou v podobě dubových porostů doprovázejících morfologické útvary.
K1 Mokřadní vrbiny – vykytují se zamokřených plochách v okolí malých vodních nádrží a v nivách
vodních toků, doprovázejí zamokřené příkopy podél polních struh a komunikací.
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny – v území častý biotop doprovázející účelové komunikace,
polní cesty a historické pozemkové úpravy, lemy zemědělských pozemků apod.
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod bez vzácnějších
vodních druhů – vyskytuje se v malých vodních nádržích nebo v rámci mokřadů s tůněmi se stálou
vodní hladinou.

Památné stromy
Návrh ÚP vymezuje vyhlášené památné stromy:
102065 - Dub u Pavlova, vyhlášen 27.04.1990
102067 Jírovec v Miřeticích, vyhlášen 15.07.1983
102068 Skupina stromů, Duby ve Školní ulici, vyhlášeno 23.04.1976
102069 Dub u koupaliště, vyhlášen 15.07.1983
102072 Mikulovická lípa, vyhlášen 23.04.1976
Památné stromy se nenacházejí ve vymezených zastavitelných územích ani v přestavbových
lokalitách.
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Neuplatněním územního plánu se tyto charakteristiky nemění.
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3.7.2 Chráněná území
Zvláště chráněná území ve smyslu z.114/1992 Sb.
Ve správním území zastoupena zvláště chráněná území ve smyslu z.114/1992 Sb. viz tabulka
Tabulka 12. Zvláště chráněná území zastoupená ve správním území Klášterec nad Ohří
Kód
811

Kategorie
Národní přírodní památka

Název
Ciboušov

812

Národní přírodní památka

Doupňák

1507

Přírodní památka

Mravenčák

1541

Přírodní památka

Rašovické skály

Katastr
Vernéřov
Klášterec nad Ohří, Miřetice u
Klášterce nad Ohří
Lestkov u Klášterce nad Ohří
Lestkov u Klášterce nad Ohří, Suchý
Důl u Klášterce nad Ohří

Návrh ÚP [1] respektuje vyhlášená ZCHÚ.
Přírodní parky
Do SV okraje správního území zasahuje přírodní park Údolí Prunéřovského potoka. Návrh ÚP do
těchto míst nenavrhuje žádné záměry a změny v koncepci rozvoje území.

NATURA 2000
Ve správním území se nacházejí evropsky významné lokality a ptačí oblasti územní soustavy NATURA
2000, viz tabulka:
Tabulka 13. Územní soustavy NATURA 2000.
Kód

Kategorie

CZ0420160 Evropsky významná lokalita

CZ0424125 Evropsky významná lokalita

CZ0411002 Ptačí oblast

Katastr
Klášterec nad Ohří, Miřetice u
Podmilesy
Klášterce nad Ohří, Mikulovice u
Vernéřova,
Vernéřov, Miřetice u Klášterce nad
Ohří, Lestkov u Klášterce nad Ohří,
Doupovské hory Suchý Důl u Klášterce nad Ohří,
Rašovice u Klášterce nad Ohří,
Klášterecká Jeseň
Vernéřov, Miřetice u Klášterce nad
Ohří, Lestkov u Klášterce nad Ohří,
Doupovské hory Suchý Důl u Klášterce nad Ohří,
Rašovice u Klášterce nad Ohří,
Klášterecká Jeseň
Název

Územní soustavy NATURA 2000 jsou návrhem ÚP [1] vymezeny.

ÚSES
Územní systém ekologické stability je v řešeném území zastoupen ve všech úrovních své hierarchie.
Nadregionální a regionální úroveň je v návrhu ÚP upřesněna podle ZÚR ÚK, lokální úroveň vychází
z ÚAP a platného ÚP.
Nadregionální úroveň je zastoupena částmi ÚSES:
– NRBK č. K 3 „Studenec – Jezeří“,
– NRBK č. K 41 „Svatošské skály (73) - Úhošť(15)“,
Regionální úroveň je zastoupena částmi ÚSES:
– RBK č. 538 „Červené blato – Perštejn“
– RBK č. 539 „Perštejn – Vrch Šumná“
– RBC č. 1183 „Široký potok“
– RBC č. 1184 „Prunéřovské údolí“
– RBC č. 1154 „Černý vrch, hrad Egrberg“
– RBC č. 1155 „Vrch Šumná“,
– RBC č. 1911 „Perštejn“
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–
–
–
–
–
–
–
–

Lokální úroveň je zastoupena částmi ÚSES:
LBC U vodárny
LBC Třešňovka
LBC Lesík
LBC Petlérská
LBC Jezerní hora
LBC Vernéřov
LBC Odkaliště A3
biocentra jsou propojena lokálními biokoridory, některé jsou navrženy k vytvoření (K 22,
K23, K27, K30 a K37)

Významné krajinné prvky
Ve správním území se nacházejí významné krajinné prvky vyjmenované ze zákona v souladu s odst.1
písm. b) § 3 z. 114/1992 Sb. Zejména se jedná o útvary povrchových vod – vodní toky s údolními
nivami, vodní plochy a lesy.
Podle ÚAP ORP Kadaň se ve správním území nacházejí registrované významné krajinné prvky. Kromě
plošného vymezení ÚAP neuvádějí k těmto prvkům žádné názvy ani charakteristiky.
Jedná se o:
nivní porosty bezejmenného přítoku Ohře v sadech při Z hranici zastavěného území
Klášterce, plocha vymezena v návrhu ÚP (aktuální návrh IV. aktualizace ÚAP již tento
VKP neobsahují).
břehové a mokřadní porosty v okolí Rašovického rybníka v k.ú. Rašovice
„ostrůvek“ nivního porostu na pravém břehu Ohře v k.ú. Rašovice
soustava čtyř ploch v Ciboušově, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří (TTP, výsadby zeleně,
plocha zeleně v okolí vodního zdroje), VKP v překryvu s návrhovou plochou M8, (návrh IV.
aktualizace ÚAP již tento registrovaný VKP neobsahuje)

Obrázek 10. Registrovaný VKP – niva v sadech, k.ú. Klášterec nad Ohří (ÚAP ORP Kadaň, II.
aktualizace, návrh IV. aktualizace ÚAP již tento registrovaný VKP neobsahuje).
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Obrázek 11. Registrovaný VKP – Ciboušov, plocha M8, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří (ÚAP ORP
Kadaň, II. aktualizace, návrh IV. aktualizace ÚAP již tento registrovaný VKP neobsahuje).

Obrázek 12. Registrované VKP v k.ú. Rašovice (ÚAP ORP Kadaň).
Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Neuplatněním územního plánu se tyto charakteristiky nemění. Aktuálně návrh ÚP respektuje
registrované VKP, vymezené rozvojové lokality do nich nezasahují.
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3.7.3 Krajinný ráz
Oblast krajinného rázu
Řešené území se nachází na rozhraní tří oblastí krajinného rázu – Podkrušnohorské Mostecké pánve,
Doupovských hor a Krušných hor. Rozvoj definovaný návrhem územního plánu se odehrává v největší
míře v návaznosti na zastavěné území Klášterce nad Ohří, který náleží do oblasti Podkrušnohorské
Mostecké pánve. Oblast Doupovských hor se rozprostírá za pravým břehem Ohře a patří do ní
Lestkov, Rašovice a Suchý důl. Zdvih Krušných hor, který je již součástí Krušnohorské hornatiny,
začíná v severním okraji správního území na levé straně Ohře a náleží do něj Klášterecká Jeseň,
Hradiště, Potočná a Pavlov. Rozvoj v obou těchto oblastech se odehrává pouze v drobné míře v rámci
zastavěných území drobných venkovských sídel a v přímé návaznosti na ně. K drobnému rozvoji
dochází v rámci Lestkova, Rašovic a Klášterecké Jeseně. Obě tyto oblasti jsou zastoupeny pouze
netypickými okraji a správní území má tedy převládající charakter dynamického přechodu mezi
kontrasty členité hornatiny a ploché až členité pahorkatiny pánevního dna.
Oblast Podkrušnohorské pánve je starosídelní zemědělskou krajinnou. Historické stopy užívání místní
krajiny, cestní síť a hospodářské úpravy pozemků byly na velkých plochách zásadním způsobem
setřeny zejména povrchovou i hlubinou těžbou uhlí a rozvojem souvisejícího průmyslu. Dynamické
změny krajiny nastaly v počátku průmyslové revoluce, gradovaly za dob socialistického hospodaření a
v útlumu pokračují do dnešní doby. Přesto, že útlum těžby a postupně probíhající rekultivace vtiskávají
místní krajině nové hodnoty, se jedná o krajinu indiferentní s nevyváženými pozměněnými vtahy
tradičního užívání území a přirozeného přírodních prostředí.
Rozhraní této oblasti mezi Doupovskem a Krušnohořím je charakteristické nízkým zastoupením
obdělávané zemědělské půdy, vysokým podílem trvalých travních porostů a zarůstajících
zemědělských ploch s probíhajícím sukcesním vývojem. Antropogenní plochy průmyslové zóny
s odkalištěm a tělesa tranzitních komunikací kontrastují s pozůstatky stop původní kultivace krajiny
většinou v podobě rytmizovaných křovinatých plužin ve zdvihajících se svazích. V okolí Klášterce se
také nacházejí zaniklá venkovská sídla – Pavlov, Potočná, Vernéřov, Mikulovice. Vysoké hodnoty však
vykazuje krajinná scéna nivy Ohře sevřené mezi Doupovské vulkanické útvary a začínající krajinu
Krušných hor, s dynamickým reliéfem prostoupeným výchozy skalního podloží s doprovodnými
dubovými remízy.
Oblast náleží do příhraniční oblasti Sudet, která byla poznamenána vysídlením původních obyvatel
během druhé světové války. V úvodu byly vysídleni čeští rezidenti a koncem války němečtí. V
poválečné době bylo snahou komunistické vlády oblast osídlovat, což způsobilo příliv nových obyvatel,
kteří neměli k historickým, hospodářským a přírodním hodnotám této krajiny přímý vrozený vztah.
Vznikla komunistická sociální sídliště, která spontánně vygenerovala slumy zahrádkářských kolonií.
Každý člověk potřebuje být zasazen do určité krajiny, mít kousek země kam zasadit brambory, jahody
a ředkvičky, být obklopen svou krajinou – vidět „svoje“ horizonty. Taková naplnění samozřejmě
vykořeněný život v sociální bytové jednotce nepřináší. Vývoj v pánevní oblasti nese zřetelné stopy
brutální komunistické politiky a ukázal jak prudce liché jsou představy komunistů o zdravém rozvoji
společnosti a osídlení. Repase člověka na mravenčího dělníka vedla ke ztrátám duchovních hodnot a
historických osobních vazeb na dlouhodobě užívanou krajinu.
Oblast krajinného rázu lze hodnotit jako krajinu převážně velkého měřítka.
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Ve smyslu ZÚR ÚK a podle metodiky (Löv a spol.) se krajina řešeného území rozděluje na následující
celky:
KC Krušné hory – svahy a hluboká údolí (7b)
Charakteristika stavu krajiny:
– Krajina výrazných zalesněných svahů, vrcholů a hlubokých údolí, zejména ve strmém
souvislém jižně orientovaném svahu místy se zachovalým přirozeným lesem, ve
vrcholových polohách rovněž se zemědělsky využívanými pozemky, s menšími sídly s
řadou dochovaných prvků typické krušnohorské architektury.
–
–

Cílové charakteristiky krajiny:
krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot
krajina rekreačně využívaná
KC Doupovské hory (8)

Charakteristika stavu krajiny:
– krajina vulkanického původu - stratovulkán s výraznými vrcholy i hlubokými údolími na
obvodu, s rozsáhlými plochami přirozeného lesa, odlesněnými plochami za účelem
zemědělského využívání i plochami přirozeného bezlesí skal, s malými sídly s
koncentrovanou zástavbou.
–

Cílové charakteristiky krajiny:
krajina venkovská vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot.
KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14)

Charakteristika stavu krajiny:
– Krajina severočeských podkrušnohorských sníženin - pánví, lokálně s izolovanými vrcholy
třetihorních vulkanitů, s navazující krajinou souvisle urbanizovaných ploch sídel a
průmyslových areálů,
– krajina v závislosti na probíhajících rekultivačních a revitalizačních opatřeních postupně
začleňovaná do krajinného celku Severočeských nížin a pánví, jejíž současný územní
rozsah vyvolaný antropogenními zásahy je pokládán za maximální.
Cílové charakteristiky krajiny:
– krajina směřující k obnově ekologické rovnováhy a vytvoření nové krajinné struktury po
devastaci velkoplošnou povrchovou těžbou hnědého uhlí a překročení mezí únosnosti
území energetickou a průmyslovou výrobou.
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Ve smyslu vymezení krajinných typů (Löv a spol.) náleží správní území:
v oblasti svahů Krušných hor do:
– 6M13 Novověké krajiny hercynia, lesozemědělské krajiny, krajiny výrazných svahů a
skalnatých horských hřbetů
– 6M15 Novověké krajiny hercynia, lesozemědělské krajiny, krajiny zaříznutých údolí
v oblasti Doupovských hor
– 3M15 Vrcholně středověké krajiny hercynia, lesozemědělské krajiny, krajiny zaříznutých
údolí
– 5M6 Pozdně středověká krajiny hercynia, lesozemědělské krajiny, krajiny hornatin
– 3L16 Vrcholně středověké krajiny hercynia, lesní krajiny, krajiny izolovaných kuželů
v oblasti pánve
– 1U0 Staré sídelní krajiny Hercynika a Polonika, urbanizované krajiny, krajiny bez
vylišeného reliéfu,
– 1X10 Staré sídelní krajiny Hercynika a Polonika, krajiny bez vymezeného pokryvu, těžební
krajiny
– 1M7 Stará sídelní krajiny Hercynika a Polonika, lesozemědělské krajiny, krajiny sopečných
pohoří

Obrázek 13. Krajinné typy zastoupené v řešeném území, (Löv a spol.).
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Obrázek 14. Oblast krajinného rázu, modře je vymezeno území řešené územním plánem.
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Charakteristiky krajinného rázu v návaznosti na správní území
Potenciálně dotčený krajinný prostor je přibližně ekvivalentní s vymezením řešeného území, neboť
rozvoj se nedotýká krajních částí, ale zejména středu území

Přírodní charakteristika
Přírodní charakteristika krajinného rázu je tvořena geomorfologií, vegetačním krytem, vodními útvary,
geologickými, klimatickými a biogeografickými poměry a aktuálním stavem ekosystémů.
Řešené území, vzhledem k rozhraní tří geomorfologických celků, má dynamický a postupně gradující
reliéf, který přechází z ploché až členité pahorkatiny pánevního dna do ploché hornatiny Doupovských
hor a až do členité hornatiny Krušnohoří. Tyto charakteristiky vtiskávají řešenému území zcela
nezaměnitelný charakter. Rozdíl nadmořských výšek se pohybuje v rozmezí 150 – 530 m.
Řešené území náleží do zaříznutého údolí Ohře, které se více na východ otevírá do pánevního dna,
zatímco západním směrem je ostře uzavřeno okraji hor. Morfologie terénu je místy značně členitá.
Krajina je leso-zemědělská s výrazným podílem listnatých lesů a přirozených lesních porostů
v prudkých svazích. Zemědělské plochy jsou převážně TTP, na některých nevyužívaných plochách
probíhá přirozený sukcesní vývoj. Zastoupení fragmentů přirozených biotopů je poměrně pestré od
mokřadní ploch po xerotermní křoviny a suché acidofilní doubravy viz kapitola výše. Za zmínku stojí
také rozsáhlá plocha intenzivních sadů pod vrchem Šumná a imisní izolační výsadby v Miřeticích, které
dnes tvoří lesní porost.
Poměrně význačný až jedinečný je přirozeně meandrující masivní tok řeky Ohře doprovázený místy
vysokými břehy, skalnatými a porostlými křovinami nebo nivní vegetací, která se uplatňuje na obou
březích, ve východní části území, tam kde nevznikly zahrádkářské a chatové kolonie. Ohře tvoří páteř
systému drobných vodních toků – často bezejmenných, které pravidelně přitékají z obou vyzdvižených
říčních stran. V sídlech mají koryta potoků podobu dlážděných zpevněných a napřímených kanálů Při
východním okraji řešeného území již začíná zdvih umělé vodní nádrže Kadaňský stupeň, který je
předzvěstí rozsáhlé Nechranické přehrady. Ta se však již nachází mimo dotčený prostor.
Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky krajinného rázu správního území
přítomnost indikátoru
v řešeném území

A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

A.1.1

Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma

X

A.1.2

Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

X

A.1.3

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochranného pásma

A.1.4

Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma

A.1.5

Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma

A.1.6

Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma

X

A.1.7

Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000

X

A.1.8

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000

X

A.1.9

Přítomnost přírodního parku (dle §12 zák. 114/1992 Sb.)

X

A.1.10

Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních)

X

A.1.11

Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)

X

ANO

Poznámky:
ad A.1.11 – VKP vyplývající z definice zákona a registrované VKP
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Tabulka 14. Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky.
klasifikace znaků

A.2

Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky

dle
významu
XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8
A.2.9
A.2.10
A.2.11
A.2.12
A.2.13
A.2.14
A.2.15
A.2.16
A.2.17
A.2.18
A.2.19
A.2.20
A.2.21
A.2.22
A.2.23
A.2.24
A.2.25

Specifický terénní reliéf členité pahorkatiny pánve
Specifický terénní reliéf vulkanických útvarů Doupovských hor
Specifický terénní reliéf svahů Krušnohoří
Niva řeky Ohře
Osamocený vulkanický kužel Šumná
Sady na Šumné
Rozptýlená zeleň na Šumné
Soustava vulkanických kuželů v okolí Černého vrchu a Egrbergu
Zaříznuté údolí Širokého potoka
Soustava zalesněných dílčích vrchů ve svahu zdvihajícího se Krušnohoří
Vulkanický kužel Jezerní hory
Vulkanický kužel Špičák
Zarostlá niva Hradišťského potoka
Zarostlá niva Prunéřovského potoka
Niva Širokého potoka
Niva Kláštereckého potoka
Niva Podmileského potoka
Niva Rašovického potoka
Niva Suchého potoka
Rašovický rybník s mokřadem
Drobné vodní nádrže v území
Drobné mokřady a prameniště
Drobné remízy na morfologických útvarech, časté v území
Imisní výsadby v Miřeticích
Stromořadí a liniové křoviny, remízy doprovázející původní pozemkové úpravy

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XXX
XX
XXX
XX
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
XX
XX

dle cennosti
XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

X
XX
XX
XX
XX
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kulturní a historická charakteristika
Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu je utvářena způsobem využívání přírodních zdrojů
člověkem a stopami, které v krajině takové využívání zanechalo.
První zmínky o osídlení v řešeném území:
– Ciboušov
1432
– Hradiště
1431
– Klášterec nad Ohří
1352
– Klášterecká Jeseň
1381
– Lestkov
1460
– Mikulovice
1261
– Miřetice u Klášterce nad Ohří 1367
– Rašovice
1443
– Suchý Důl
1281
– Šumná
1279
– Útočiště
1846
– Vernéřov
1261
Původní sídelní zástavba drobných zemědělských sídel v ploché pánvi se zpravidla rozvíjela lánovým
způsobem podél cest a vodotečí (Mikulovice, Vernéřov), to umožňovalo snadné užívání navazujících
zemědělských pozemků. U sídel jejichž rozvoj byl omezený členitostí terénu byl půdorys většinou
kompaktní (Klášterec, Lestkov, Rašovice).
Cestní síť obsluhující pozemky zde byla velmi hustá a místní krajina měla pestrou mozaiku. Vodní toky
přirozeně meandrovaly v zarostlých nivách a často na nich byl zbudované drobné nádrže v malých
soustavách. V krajině se nacházely mokřadní plochy, často rozsáhlé (mokřady jižně pod Ciboušovem).
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V průběhu rozvoje osídlení došlo k propojení Miřetic s Kláštercem. Město se významně přiblížilo také
k Ciboušovu a Útočišti. Vzhledem k mohutnosti Klášterce mají v současnosti obě tato sídla charakter
místních částí. Nezastavěný prostor mezi Útočištěm a Kláštercem je nyní podle ZÚR využit pro koridor
nového obchvatu silnice I/13. Po celou dobu svého vývoje se Klášterec rozrůstal pouze na levém
břehu, pravý břeh zůstal nezastavěný. Koryto řeky zřejmě tvořilo přirozenou obranou překážku. Rozvoj
města se rozběhl v souvislosti s rozvojem průmyslové výroby (porcelánka) a výrazně pokračoval
v poválečném období ekvivalentně s rozvojem těžby uhlí a výrobou v pánevní oblasti. Vzniklo tak
rozsáhlé socialistické sídliště, které svou hmotou zcela převládlo nad historickým jádrem. Aktuální
obraz města v krajině je tvořený vysokými panelovými domy a výrobními areály s vysokými komíny.
Díky velkorysému prostoru pánve a velkým výškovým rozdílům mezi pánevním dnem a horizonty však
nedochází k výraznému narušení měřítkových vztahů dominantních přírodních prvků. Komunistická
sociální sídliště spontánně vygenerovala celou řadu enklávních ploch zahrádkářských až chatových
kolonií. Tento negativní fenomén nejvíce postihl oba břehy Ohře, které po staletí zůstávaly bez
zástavby. Tím došlo ke změně a snížení místního krajinného rázu. Za zmínku také stojí železnice,
která je již zřetelná na mapě II. vojenského mapování a zůstává ve své původní historické stopě.
Výrazně nenarušuje cestní síť a ani vztahy v krajině.
K pozitivním znakům kulturně-historické charakteristiky patří zříceniny Šumburku a Egrbergu na
přírodních dominantách vulkanických kuželů, městská památková zóna, most přes Ohři, Statek pod
Šumnou a ostatní nemovité kulturní památky. Dále pozůstatky pozemkových úprav, rytmizované
plužiny oddělené liniovou zelení, pozůstatky vodních nádrží – např. Rašovický rybník, sady pod
Šumnou.
Za negativní lze považovat výškové bytové domy a objemné stavby sídliště, rozsáhlé výrobní areály,
plošně rozsáhlou rozvodnu Vernéřov, ČOV na pravém břehu Ohře, technicistní stavby - vysoké
komíny, vedení VVN četné v krajinném prostoru, nadzemní horkovod, těleso zatížení silnice I/13,
masivní prunéřovské odkaliště. Výrazně „zadrátovanou oblastí“ jsou plochy v okolí Vernéřova a
Mikulovic, vedení VVN prochází také v prostoru mezi Útočištěm, Ciboušovem a Kláštercem, které dále
pokračuje směrem k Černýši a do kopců Krušných hor směrem ke Klášterecké Jeseni. Za negativní
lze považovat také chatové a zahrádkářské kolonie okupující břehy Ohře a stírající pozitivní projev
významného vodního toku a jeho nivy; a kamenolom Špičák.
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Nemovité kulturní památky
Tabulka 15. Seznam nemovitých kulturních památek v území.
Číslo rejstříku

Část obce

34450 / 5-548
17891 / 5-549
20152 / 5-568
24262 / 5-690
25233 / 5-552
25701 / 5-732
34223 / 5-708
39731 / 5-553

Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.

15584 / 5-652

Klášterec n.O.

23805 / 5-569

Klášterec n.O.

37051 / 5-551

Klášterec n.O.

42131 / 5-547
39033 / 5-558
16071 / 5-559
47154 / 5-560
46122 / 5-562
30937 / 5-566
31761 / 5-564
31046 / 5-565
17776 / 5-567
13987 / 5-561
18990 / 5-557
28634 / 5-550
20069 / 5-554
28244 / 5-563

Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.
Klášterec n.O.

kostel Nejsvětější Trojice
kostel P. Marie
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Norberta
sloup se sochou P. Marie
sloup se sochou P. Marie
sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice
sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice
sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice
zámek
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům Střelnice
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
fara
pivovar
porcelánka
lihovar - octárna, plnírna

22246 / 5-828

Hradiště

venkovská usedlost

17813 / 5-827

Hradiště

41573 / 5-724

Lestkov

20475 / 5-723
33248 / 5-726
25489 / 5-649
45711 / 5-722
31535 / 5-555
47136 / 5-556
16032 / 5-651
30505 / 5-650

Lestkov
Lestkov
Mikulovice
Rašovice
Šumná
Šumná
Vernéřov
Vernéřov

venkovský dům
venkovská usedlost - pův. čp. 1, s
omezením: bez severní stodoly
hrad Egrberk, Lestkov, zřícenina
venkovská usedlost
kostel Sv. Mikuláše
hrad Felixburk, zřícenina
hrad Šumburk, zřícenina
zemědělský dvůr panský
sloup se sochou P. Marie
fara

Památka

Ulice,nám./
umístění

č.or.

u čp. 153

u čp. 116

Žižkova

Kyselka

proti čp. 20
proti čekárně
ČSAD

čp.1
čp.2
čp.10
čp.12
čp.20
čp.68
čp.70
čp.71
čp.83
čp.84
čp.97
čp.101
čp.120
čp.?
čp.1
čp.20

čp.3

za vsí
čp.12

Územní památková ochrana
V řešeném území se nenacházejí: národní kulturní památky, památky zapsané v seznamu světového
kulturního dědictví, archeologické památkové rezervace, městské památkové rezervace, vesnické
památkové zóny, krajinné památkové zóny, vesnické památkové rezervace.
V řešeném území se nachází městská památková zóna Klášterec nad Ohří,
Archeologická naleziště
Podle státního archeologického seznamu (NPÚ) se v území nacházejí místa s prokázanými
archeologickými nálezy kategorie ÚAN I. – ve svazích na Vernéřovem (Nad Rybníčkem, středověké
doly na polodrahokamy), v historickém jádru Klášterce nad Ohří se zámkem, v prostoru zříceniny
Šumburk, v prostoru zříceniny Egrberg, na Černém vrchu, na vrchu Špičák – výšinné pravěké sídliště.
Za předpokládaná archeologická naleziště kategorie ÚAN II. se považují středověké a novověké jádro
zaniklé obce Pavlov, středověké a novověké jádro zaniklé obce Mikulovice, novověké jádro obce
Rašovice, středověké a novověké jádro obce Lestkov, okolí vrchu Egrberg a okolí vrchu Šumná.
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Zbývající části řešeného území náleží do kategorie ÚAN III. t.j. území, na němž nebyl dosud rozpoznán
a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož
předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděp. výskytu arch.
nál.
Významnou archeologickou lokalitou je vrch se zříceninou hradu Egrberg.

-58-

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Obrázek 15. Řešené území na mapě I. vojenského mapování metodou "a la vue" - "od oka" 17641768.
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Obrázek 16. Řešené území a vymezené zastavitelné a přestavbové lokality na mapě II. vojenského
mapování (vojenská triangulace, 1836-1852).
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Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky
přítomnost indikátoru
v řešeném území

B.1

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické
charakteristiky

B.1.1

Přítomnost národní kult. památky (NKP) vč. pam. ochranného pásma (POP)

X

B.1.2

Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP)

X

B.1.3

Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)(vč. navrhované a POP)

X

B.1.4

Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)(vč. navrhované a POP)

X

B.1.5

Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)(vč. navrhované a POP)

B.1.6

Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)(vč. navrhované a POP)

X

B.1.7

Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)(vč. navrhované)

X

B.1.8

Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP)

ANO

NE

X

X

Poznámky:
ad B.1.5: MPZ Klášterec nad Ohří.
ad B.1.8: Nemovité kulturní památky podle seznamu viz kapitola výše.

Tabulka 16. Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky.
klasifikace znaků

Identifikované hlavní znaky kulturní a historické
charakteristiky

B.2

B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7
B.2.8
B.2.9
B.2.10
B.2.11
B.2.12
B.2.13
B.2.14
B.2.15
B.2.16
B.2.17
B.2.18
B.2.19
B.2.20
B.2.21
B.2.22
B.2.23
B.2.24
B.2.25
B.2.26
B.2.27
B.2.28
B.2.29
B.2.30

Zřícenina hradu Šumburk na přírodní dominantě, vulkanickém kuželu
Zřícenina hradu Egrberg na přírodní dominantě, vulkanickém kuželu, výz. arch. lok.
Zřícenina hradu Felixburg v Rašovicích
Kostel sv. Mikuláše, v zaniklém osídlení Mikulovice
Historické jádro Klášterec nad Ohří včetně objektu zámku (MPZ)
Statek pod Šumnou
Sady pod Šumnou
Ostatní nemovité kulturní památky
Soustavy vodních nádrží
Mikulovický rybník
Rašovický rybník
Dochované venkovské osídlení – Klášterecká Jeseň
Dochované venkovské osídlení – Lestkov
Dochované venkovské osídlení – Suchý důl
Pozůstatky pozemkových úprav, rytmizované plužiny
Železniční trať v původní stopě
Most přes Ohři
Chatová zástavba na pravém břehu Ohře
Areál ČOV
Kanál Podkrušnohorského přivaděče průmyslové vody
Zkanalizované vodní toky uvnitř zástavby
Výrobní zóna Verne
Výrobní plochy ZKL, vysoké komíny
Vysoké panelové domy a objemné stavby v sídlišti Klášterec n.O.
Rozvodna Vernéřov, soustava nadzemních vedení VVN a VN
Nadzemní vedení VVN v ostatních částech území, zejména v Z části
Nadzemní teplovod
Těleso zatížené silnice I/13
Prunéřovské odkaliště
Kamenolom Špičák

dle
významu
XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
XX
XX
XX
X
X
X
XX
X

dle cennosti
XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy
Zájmové území je charakteristické přechodem ploché až členité pánve do hornatin Doupovských hor a
svahů Krušnohoří s hlubokými a zaříznutými údolími. Zatímco východní okraj řešeného území se
otevírá do indiferentního prostoru těžebně-industriální pánve, reliéf střední částí postupně přechází a
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dynamicky graduje do výrazně členité krajiny s vulkanickými kužely definitivně uzavírajícími obzor a
svírajícími nivu řeky Ohře. Reliéf dílčích ploch v samém okraji Mostecké podkrušnohorské pánve je
místy drobně modelovaný. V plochách TTP se často vyskytují drobné listnaté remízy se skalní výchozy
a zbytky mokřadů. Nachází se zde vyšší množství vymapovaných přírodních biotopů.
V území lze identifikovat hlavní pohledovou osu, souběžnou s osou vodního toku, složené zalesněné
horizonty a průhledy do souvisejících krajinných prostor. Krajina je velkého měřítka a lze jí dělit na další
podprostory. Díky velkému měřítku krajinného prostoru nedochází k narušení těchto znaků jinak
necitlivě hmotnou zástavbou komunistického sídliště a výrobními areály. K narušení průhledů
v pohledové ose Ohře dochází pouze místně vlivem zástavby umístěné přímo na vyzdvižených
březích.
Území je kontrastní krajinou, jak tomu je v celé Severočeské pánvi, kde se setkávají mohutné
antropogenní plochy s mohutnými přírodními prvky. Velkou výhodou místních obyvatel je blízké
sousedství industriálního města s určitými pracovními možnostmi, s dochovanými krajinami Krušných a
Doupovských hor a dochovaná, charismatická výrazně přírodní krajinná scéna, v níž se uplatňují
jedinečné kulturní památky situované na přírodní dominanty vulkanických kuželů. Je zde vysoké
zastoupení trvalých travních porostů a nízký podíl zemědělsky využívaných ploch. Místní krajina je sice
charismatická, ale původní vztahy mezi přírodními složkami a hospodařením se dochovaly pouze řídce
a to jen mimo prostor pánve.
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Znaky a hodnoty vizuální scény
Tabulka 17. Znaky a hodnoty vizuální scény.
ANALYTICKÁ KRITÉRIA
rysy prostorové skladby

C.1

Indikátory přítomnosti hodnot

přítomnost indikátoru
v řešeném území

ANO

C.1.1.1

Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem

X

C.1.1

C.1.1.2

Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů

X

Charakter
vymezení
prostoru

C.1.1.3

Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou

C.1.1.4

Vymezení prostorů více horizonty

C.1.1.5

C.1.2
Rysy
prostorové
struktury

C.1.2.1
C.1.2.2
C.1.2.3

Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického
vnímání krajiny
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů
převažujícím přírodním charakterem
Maloplošná struktura - mozaika s výraznými prvky rozptýlené
zeleně v krajině se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků
s harmonickým výrazem

X
X
X
(X)
X
(X)

C.1.3.1

Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.)

X

C.1.3.2

Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje,
doprovodná zeleň atd.)

X

C.1.3.3

Zřetelné linie zástavby

C.1.4.1

Přítomnost zřetelných terénních dominant

X

C.1.4.2

Přítomnost zřetelných architektonických dominant

X

C.1.4.3

Neobvyklý tvar nebo druh dominanty

X

C.1.4.4

Přítomnost vedlejších prostorových akcentů

X

SOUHRNNÁ KRITÉRIA
rysy charakteru a identity

Indikátory přítomnosti hodnot

C.1.3
Konfigurace
liniových
prvků

C.1.4
Konfigurace
bodových
prvků

C.1.5

ANO
X

C.1.5.2

Neopakovatelnost krajinných forem

X

C. 1.5.4
C.1.5.5

Harmonie
měřítka
krajiny

přítomnost indikátoru
v řešeném území

Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie

Rozlišitelnost

C.1.6

X

C.1.5.1

C.1.5.3

C.1.6.1

NE

Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální
scéně
Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití
krajiny
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či
statické působení jako výrazný rys krajinné scény
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově
vybočujících staveb

X
X
X
(X)
(X)

C.1.6.2

Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků

C.1.6.3

Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a
krajiny

(X)

C.1.7.1

Soulad forem osídlení a přírodního prostředí

(X)

C.1.7.2

Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce

C.1.7

C.1.7.3

Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí

Harmonie
vztahů v
krajině

C.1.7.4

Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně

C.1.7.5

Uplatnění míst s kulturním významem

C.1.7.6

Působivá skladba prvků krajinné scény

C.1.7.7

Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie
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Tabulka 18. Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky.
klasifikace znaků

C.2

Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky

dle
významu
XXX zásadní
XX spoluurčující
X doplňující

C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6
C.2.7
C.2.8
C.2.9
C.2.10
C.2.11
C.2.12
C.2.13
C.2.14
C.2.15
C.2.16
C.2.17

Dynamické rozhraní reliéfu ploché až členité pánve a hornatin Doupovska a
Krušnohoří
Uplatnění kulturních památek na přírodních dominantách (Šumburk, Egrberg)
Pohledová osa v údolí řeky Ohře
Velké měřítko kompozice krajinné scény
Polootevřený prostor pánve
Uzavřený prostor v západním okraji řešeného území
Horizonty vulkánů Doupovských hor, složené a řazené s průhledy
Obzor uzavřený vysokými svahy Krušnohoří s hlubokými zaříznutými údolími
Výrazné lesní porosty v rámci Krušnohoří i Doupovských hor
Přítomnost osamoceného vulkanického kuželu Šumná
Narušení obrazu města nepůvodními a hmotnými objekty sídliště
Narušení obrazu města velkými plochami průmyslových areálů s vysokými komíny
Narušení krajinných scén energetickou rozvodnou soustavou v okolí Vernéřova
Krajina bez definovaných harmonických vztahů a harmonického měřítka
Ucelené obrazy drobných venkovských sídel
Dostatek přírodních znaků vyvažujících negativní antropogenní technicistní znaky
Zachované osídlení pouze na pravém břehu Ohře

dle cennosti
XXX jedinečný
XX význačný
X běžný

XXX

XXX

XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
X
X
XX
XX

XXX
XX
X
X
X
XX
X
X
XX
X
X
XX

Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace
Pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace nedojde k rozvoji o nové zastavitelné
plochy. Rozvoj by probíhal pouze v rozsahu stávajícího platného územního plánu. Nedošlo by zejména
k možnostem naplnění ploch podmíněných stabilizací obchvatu na I/13. Neuplatnění územního plánu
nevede v této složce k žádnému negativnímu vývoji.
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4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací
dokumentace významně ovlivněny.
4.1 Přehled změn v území s potenciálem ovlivnění životního prostředí
V následující kapitole je uvedený stručný přehled nových zastavitelných území, přestavbových lokalit a
dalších požadavků návrhu územního plánu [1] a [9], které byly vyhodnoceny na základě stanovisek [2]
a [8] a následného rozboru návrhu jako koncepční předpoklady budoucího potenciálního ovlivnění
charakteristik životního prostředí. V seznamu nejsou uvedeny drobné a primárně nevýznamné lokality.
U významnějších položek je uvedeno stávající využití, využití navrhované v ÚP, vztah k aktuálně
platnému územnímu plánu z hlediska zastavěných a zastavitelných ploch, vztah k ZÚR ÚK a
v poznámce jsou shrnuty základní problémy, které se k této ploše vztahují. Plochy s označením
zastavitelné území jsou převzaty ze stávajícího platného územního, který již prověřil možnosti jejich
uplatnění. Plochy s označením ZÚR ÚK vyplývají z nadřazené územně plánovací dokumentace nebo
s ní mají přímou nutnou souvislost (ZÚR ÚK).
Vyhodnocení vlivů návrhu [7] z prosince 2013 bylo zaměřené podle FVU na nové funkční plochy
výroby a skladování, plochy občanské vybavenosti včetně TV a sportovních zařízení, plošně
rozsáhlejší plochy technické infrastruktury a plochy dopravní infrastruktury. Pozornost byla věnována
také některým rozsáhlejším plochám pro bydlení, smíšené obytné území a rozsáhlejším plochám
2
rekreace, zejména potom s rozlohou větší než 5 000 m , protože mohou zakládat rámec pro realizaci
záměrů zařaditelných do bodu 10.6 ve smyslu přílohy 1. z.100/2001 Sb., v platném znění
Navrhovaná přestavbová území jsou drobného charakteru a také vzhledem k jejich navrhovanému
využití nepředstavují významnější možnosti ovlivnění životního prostředí. Za pozornost stojí pouze
plocha K9 vymezená jako parkoviště pro historický střed města.
Vyhodnocení k aktualizaci územního plánu na základě námitek k veřejnému projednání je
zaměřené na nové rozvojové plochy pro výrobu a skladování – průmyslová výroba a na plochy, jimiž se
mění původně hodnocené rozsáhlé plochy pro bydlení městské BM.
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Klášterec nad Ohří – SZ část

Obrázek 17. Lokality Klášterec nad Ohří - SZ část.

Původní
ÚP

Č.

Stávající využití

K1

sady, extenzivní
travní porost,
neobdělaná orná
půda, ZPF II. a IV.

zastavitelná
území

sady, ZPF II. a V.

zastavitelná
území

K2

K31

nezastavěné území,
ZPF – různé

K47

částečně zastavěná
plocha – zahrádky,
vzrostlá zeleň –
jasano-olšový luh,
orná půda ZPF II. a
V.

koridor
vyplývající
ze ZÚR ÚK

nezastavěné
území

N.

BM

BM

DS

RZ

Pl. (ha)

7,98

10,9

35,37

1,53
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Poznámka

Opatření

Plochy v návaznosti na zastavěné
území, doplňují půdorys sídla,
v okrajích možná akustická
expozice z I/13.

- chránit plochu před hlukem I/13
- podmínit ÚS

Plochy v návaznosti na zastavěné
území, doplňují půdorys sídla,
v okrajích možná akustická
expozice z I/13.
Plocha pro obchvat města na silnici
I/13, koridor prochází
nezastavěným koridorem mezi
Útočištěm a Kláštercem nad Ohří.
Zasahuje do biotopů: L7.1, L2.2A,
L2.2B, K3, L2.2
ZCHD: strnad luční Miliaria
calandra, chřástal polní Crex crex,
upolín evropský Trollius altissimus.
Liniový dopravní koridor přechází
přes VKP: niva Širokého potoka,
niva Podmileského potoka, niva
Kláštereckého potoka, a přes
ÚSES: LBK v ose těchto vodních
toků
Plochy jsou potenciálně
exponované hluku z provozu na
I/13, částečně uvedení ÚP do
souladu se stávajícím stavem
území, zasahují do biotopů L2.2 a
L1

- chránit plochu před hlukem I/13
- podmínit ÚS

- v rámci obchvatu nutné zřídit
protihluková opatření na základě
akustického modelu
- biologické hodnocení
- minimalizovat zásah do VKP
- vhodnými opatřeními zachovat
prostupnost biokoridorů pro
faunu , to je nutné prokázat
hodnocením v rámci PD

- zachovat porost v rozsahu nivy
vodního toku
- plochy možné pouze v rozsahu
stávajících zahrádek
- nutná ochrana před hlukem
z I/13
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Č.

Stávající využití

K48

částečně zastavěná
plocha – zahrádky,
vzrostlá zeleň jasano-olšový luh,
orná půda ZPF II. a
V.

K9

extenzivní travní
porost

Původní
ÚP

nezastavěné
území

zastavěné
území

N.

RZ

Pl. (ha)

1,58

VP

0,5

Poznámka

Opatření

Plochy jsou potenciálně
exponované hluku z provozu na
I/13, částečně uvedení ÚP do
souladu se stávajícím stavem
území.
Zasahují do biotopů L2.2 a L1 a do
koraje LBK ÚSES

- zachovat porost v rozsahu nivy
vodního toku
- plochy možné pouze v rozsahu
stávajících zahrádek
- nutná ochrana před hlukem
z I/13
- zachovat minimální šířku
mokřadních biokoridorů 20 m
- nutnost chránit stavby před
povodňovými stavby
- záměry nesmí působit překážky
povodňovým průtokům

Parkoviště pro historický střed
města.
Záplavové území Q100

Plochy zařazené na základě námitek doručených k veřejnému projednání
53/4

sady, ZPF IV,
zeleň ve svahu

nezastavěné
území

BM

0,8982

Klášterec nad Ohří – S část

Obrázek 18. Lokality Klášterec nad Ohří - S část.
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Plocha v návaznosti na nově
zastavitelnou plochu K2, v okraji
ve svahu mezofilní křoviny, možná
akustická expozice z I/13.

- chránit plochu před hlukem I/13
- podmínit ÚS s cílem zachování
krajinné zeleně
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Č.
K36

K32

K33

K34

K35
K27, 30

K29

K26
K28
K25

K20, 21,
22*

Stávající využití
extenzivní travní
porost, křoviny,
remízy, OP ZPF II.
zahradnictví a
zeleň, TTP a OP
ZPF II. a V.
extenzivní travní
porost, křoviny,
OP, ZPF II.
extenzivní travní
porost, křoviny, OP
ZPF II. a IV.
extenzivní travní
porost, křoviny, OP
ZPF II.
vymezeno pro
ÚSES
extenzivní travní
porost, sad, TTP
ZPF II.

Původní
ÚP

N.

Pl.
(ha)

zastavitelné
území

BM

12,6

Plocha v návaznosti na zastavěné
území části Útočiště, uceluje
půdorys.

nezastavěné
území

BM

1,33

Plocha v návaznosti na zastavěné
území mezi zahradnictvím a
komunikací, uceluje půdorys.

Poznámka

Plocha v návaznosti na zastavěné
území, uceluje půdorys.

zastavitelné
území

BM

0,59

nezastavěné
území

BM

0,4

Plocha v návaznosti na zastavěné
území, uceluje půdorys,
nevýznamná rozloha.

nezastavěné
území

BM

0,68

Plocha v návaznosti na zastavěné
území, uceluje půdorys,
nevýznamná rozloha

-

VZ,
ÚSES

zastavitelné
území

BM

2,34

extenzivní travní
porost, OP ZPF II.
a III.
extenzivní travní
porost, OP ZPF III.
extenzivní travní
porost, OP ZPF II.
a V.

zastavitelné
území

BM

0,82

nezastavěné
území

BM

0,37

zastavitelné
území

BM

1,63

extenzivní travní
porost, OP ZPF II.,
IV. a V.

zastavitelné
území

BM,
VZ
(ÚSES)

1,04
0,95
0,32
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* plochy 27,30 vymezeny
v návrhu jako LBC ÚSES ve VZ
(v obrázku chybně)
Plocha v návaznosti na zastavěné
území uceluje půdorys, s
udávaným výskytem ZCHD: Bufo
bufo, Rana dalmatina, Rana
ridibunda
Plocha v návaznosti na zastavěné
území.
Plocha v návaznosti na zastavěné
území, úprava vedení LBK a
hranic LBC (ÚAP).
Plocha má vymezenou distanční
vzdálenost 5 m od biotopu.
Plocha 22 vymezena v návrhu jako
LBC ÚSES ve VZ (v obrázku
chybně)
úprava vedení LBK a hranic LBC
(ÚAP).

Opatření
- zachovat remízy
- podmínit územní studií
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Obrázek 19. Lokality Klášterec nad Ohří - S část + Ciboušov.

Č.
K38

K39

K40

K41

K43

Stávající využití
extenzivní travní
porost, OP ZPF II. a
V.
nastupující sukcesní
vývoj / mladé výsadby
dřevin, OP ZPF V.
extenzivní travní
porost, křoviny,
navážka, OP ZPF II. a
V.
extenzivní travní
porost, OP ZPF II. a
V.
extenzivní travní
porost, OP a TTP ZPF
II. a V.

Původní
ÚP
nezastavěné
území

zastavitelné
území

N.
RZ

OV

Pl.
(ha)
1,75

1,36

zastavitelné
území

BM

1,2

nezastavěné
území

BM

0,65

zastavitelné
území

BM

1,51
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Poznámka
Plocha navazuje a uceluje zastavěné
území. Vymezeno pro zahrádky, možná
alternativa při opuštění nelegálních
zahrádkářských kolonií.
Mladé výsadby dřevin a sukcesní vývoj,
dub, šípek, jasan apod.
Udávaný výskt ZCHD rostlin Trollius
altissimus, Dactylorhiza majalis,
Plocha OV v návaznosti na plánovaný
obchvat I/13.
Podmíněno realizací obchvatu.
Vymapované biotopy T3.3D, K3.
Pahorek s výskytem úzkolistého stepního
trávníku (T3.3D) na jeho jižním úpatí.
Lokalita postupně zarůstá křovinným
náletem.
Nevýznamná lokalita ucelující zastavěné
území na úkor ZPF, podle ÚAP vede přes
lokalitu LBK, vedení LBK v návrhu nově
upřesněno.
Plocha kompletně leží ve vyhlášeném
záplavovém území Q100 včetně aktivní
zóny.

Opatření specifická

- uplatnění záměrů je nutné
podmínit biologickým
hodnocením zaměřeným na
potvrzení výskystu ZCHD rostlin

- uplatnění záměrů je možné pouze
v rozsahu mimo výskyt ZCHD t.j.
mimo zarostlý pahorek, záměry je
nutné podmínit biologickým
hodnocením

lokalitu je nutné zcela vyřadit (viz
vodní zákon a priority ZÚR)
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Obrázek 20. Lokality Klášterec nad Ohří - Ciboušov.

Č.

Stávající využití

C3

oplocený pozemek,
extenzivní trávník,
zahrada, OP ZPF
V.

C4

M1

extenzivní travnatý
porost, řídce mladé
výsadby listnatých
dřevin, část
křovinatého remízu
OP ZPF V.
extenzivní travnatý
porost, výsadby
listnatých dřevin,
nepl., OP ZPF IV.,
V.

Původní
ÚP
nezastavěné
území

N.

BM

Pl. (ha)

Poznámka

0,39

Navazuje na zastavěné území, respektuje
záplavové území a nivu potoka.
Malou částí zasahuje do vymapovaného biotopu
L2.2 (porosty údolního lužního lesa), fyzicky
nikoliv.
Lokalita potenciálně exponovaná hlukem z
budoucího obchvatu I/13.

nezastavěné
území

BM

0,78

Navazuje na zastavěné území. Ukončení
zástavby Ciboušova v souvislosti se stavbou
obchvatu I/13. Malou částí zasahuje do
vymapovaného biotopu K3.
Lokalita potenciálně exponovaná hlukem
z budoucího obchvatu I/13.

převzato
z ÚPNSÚ

VP

0,47

Plocha určená pro místní komunikaci
zprostupňující území od zóny Verne.
Nevýznamná změna.

-71-

Opatření
specifická
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Klášterec nad Ohří – SV část

Obrázek 21. Lokality Klášterec nad Ohří - SV část.
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Č.

M8

M7

M3
M5
M9

M10

Stávající využití
extenzivní travnatý
porost –
neobdělávaná orná
půda, ojediněle
keře, OP TTP ZPF
II., IV. a V.

extenzivní travnatý
porost – orná půda,
morfologické
útvary s remízy,
nepl., OP ZPF II. a
IV.
extenzivní travnatý
porost – orná půda,
ZPF II.
pole,OP a TTP,
ZPF II. a IV.
pole, orná půda
ZPF II. a IV.
zamokřená louka,
TTP ZPF V.

Původní
ÚP

nezastavěné
území

N.

BM

Pl. (ha)

12,12

Poznámka

Opatření specifická

Navazuje za zastavěné území.
Vymapované biotopy T1.1 Mezofilní
ovsíkové louky při JV okraji lokality.
Podle ÚAP Kadaň se uvnitř lokality
nachází registrovaný VKP bez označení,
vymezený VKP nemá žádné logické
opodstatnění.
Rozsáhlá plocha travního prostu s dílčí
členitou morfologií terénu s vyšší
krajinářskou hodnotou.

- uplatnění lokality je nutné
podmínit územní studií
- doporučení etapizace
výstavby

- vymístit ze zastavitelných
ploch morfologické útvary
s vymapovanými biotopy
- nutnost zpracování
biologického hodnocení

zastavitelné
území

BZ

2,42

Navazuje za zastavěné území.
Vymapované biotopy T3.3D úzkolistý
stepní trávník, Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica, výskyt , ZCHD koniklec luční
český (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica)
Remíz s bohatým keřovým a stromovým
patrem (mohutné duby) na
morfologickém útvaru, lokální přírodní
dominanta, spolu s plochou M8 tvoří
jedno místo krajinného rázu.

zastavitelné
území

BM

0,51

Navazuje za zastavěné území.
Lokalita při komunikaci, dopravní
napojení.

SO

1,29

SO

0,98

zastavitelné
území
nezastavěné
území
nezastavěné
území

DS

0,46

Navazuje za zastavěné území.
Navazuje za zastavěné území a
komunikaci

T1.5 vlhké pcháčové louky, K1 mokřadní
vrbiny

- nutnost zpracování
biologického hodnocení
- podle dispozičních
možností komunikace
přemístit mimo mokřady

Plochy zařazené na základě námitek doručených k veřejnému projednání
Plochy původně zastavitelné, nyní
vymezené jako doplnění lokality M8 BM
po veřejném projednání.

53/5

kompaktní porost
výsadeb imisní
zeleně, OP ZPF V.

zastavitelné
území

BM

1,207
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-uplatnění lokality je nutné
podmínit územní studií,
- doporučení zachování
kompaktního porostu
výsadeb (KLNO má
dostatek jiných rozvojových
území)
- doporučení etapizace
výstavby
- nutnost zpracování
biologického hodnocení ve
fázi PD k ÚR

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Průmyslová zóna Verne

Obrázek 22. Lokality průmyslová zóna Verne - Z část.

Obrázek 23. Lokality průmyslová zóna Verne - V část.

-74-

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Obrázek 24. Lokality průmyslová zóna Verne – S část.
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Č.

V1

V3
V4

V5

V6

Stávající využití
extenzivní trávník –
neobdělané pole,
OP a TTP, ZPF II.,
III. a IV.
extenzivní trávník,
ost., TTP ZPF III.
extenzivní trávník –
neobdělané pole,
OP ZPF III. a IV.
extenzivní trávník –
neobdělané pole,
OP ZPF III. a V.
extenzivní trávník –
neobdělané pole,
manipulační
plocha, OP ZPF V.

Původní
ÚP

N.

Pl. (ha)

Poznámka

Opatření specifická
- nutnost zpracování
biologického hodnocení

zastavitelné
území

VL

7,5

V návaznosti na zastavěné území Verne

zastavitelné
území

VL

1,21

V návaznosti na zastavěné území Verne

zastavitelné
území

VL

2,40

V návaznosti na zastavěné území Verne

zastavitelné
území

SK

2,88

Výskyt Rana temporaria

zastavitelné
území

SK

7,81

V návaznosti na zastavěné území Verne

V7

lem pole, TTP ZPF
II., III. a V.

zastavitelné
území,
(ZÚR ÚK)

DS

2,27

V11

extenzivní trávník,
OP ZPF

nezastavěné
území
(ZÚR ÚK)

DS

0,30

V8

trvalý travní porost,
ZPF, IV. a V.

nezastavěné
území
ZÚR ÚK,
PÚR 2008

TI

10,58

Plocha nezbytná, generovaná zkapacitnění I/13
(ZÚR ÚK)
Dílčím způsobem zasahuje do mokřadu
Vymapované biotopy L1, V1F, výskyt ZCHD
Dactylorhiza majalis
Plocha je potřebná pro konstrukci nadjezdu
nad budoucí čtyřproudovou silnici I/13
Plocha nezbytná, generovaná zkapacitnění I/13
(ZÚR ÚK)
Plocha je vymezena na podnět úřadu územního
plánování ORP Kadaň. Pro umístění
přístupové komunikace k výrobním a
technologickým objektům v prostoru bývalého
odkaliště. Tyto objekty budou po realizaci
zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruh
znepřístupněny a přístup bude možný pouze
komunikací, umístěnou na této ploše.
V návaznosti na stávající rozvodnu. Tato
plocha technické infrastruktury je vymezena
pro novou rozvodnu VVN/VN, což je úkol
vymezený PÚR ČR, ZÚR Ústeckého kraje.
Tato lokalizace je převzata dle požadavku
investora (ČEPS )

- nutnost zpracování
biologického hodnocení

Plochy zařazené na základě námitek doručených k veřejnému projednání
53/12

OP ZPF, III. a V.

nezastavěné
území

53/1

ovocný sad/zahrada
ZPF V.

nezastavěné
území

VL

0,5659

53/6

manipulační plocha,
zahrada ZPF V.

nezastavěné
území

VL

0,8927

VL

2,6284
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V návaznosti na zastavěné území Verne, mezi
lokalitami V3 a V4, ucelení území výrobní
zóny.
V návaznosti na zastavěné území Verne, uceluje
stávající využitou výrobní plochu.
Zbořeniště po původním osídlení Vernéřova.
Mokřadní vrbiny v Z okraji.
Blízkost nivy Hradišťského potoka.
Navazuje na zastavěné území a plochu 53/1
Zbořeniště po původním osídlení Vernéřova,
křoviny, Mokřadní vrbiny v Z okraji.
Blízkost nivy Hradišťského potoka.

- nutnost zpracování
biologického hodnocení

- nutnost zpracování
biologického hodnocení

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Obrázek 25. Lokality průmyslová zóna Verne - V část, plochy V7 a V8.

JV okraj správního území – Mikulovice u Vernéřova

Obrázek 26. Lokalita V10 – JV okraj řešeného území v návaznosti na správní území Kadaň..
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Obrázek 27. Lokalita V9 – území jižně od zóny Verne.

Č.

V10

V9

Stávající využití
zahrádkářská
kolonie, OP ZPF
IV.

neobdělávaná orná
půda ZPF I.

Původní
ÚP
nezastavěné
území

nezastavěné
území

N.

RZ

RI

Pl.
(ha)
0,98

2,51
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Poznámka
Uvedení ÚP do souladu se
stávajícím stavem využití území,
v k.n. jsou zapsané pouze domky,
návaznost na kolonii v s.ú.
Kadaň.
Oživení prostoru v návaznosti na
zapomenutou nem. památku
Mikulovického kostela, jedinou
vhodnou zástavbou – tedy
individuální rekreace. Nosným
přírodním prvkem je
Mikulovický rybník. Zastavitelná
plocha je umístěna mimo,
stanovena je podmínka územní
studie, která vymezí kromě
vnitřní struktury rovněž
postupnou zástavbu v logických
celcích.
Plocha zasahuje do
vymapovaného biotopu T1.1,
v okrajích se nacházejí mokřadní
vrbiny K1
V rybníku ZCHD rak bahenní
Astacus leptodactylus.

Opatření specifická

- nutnost zpracování územní
studie
- rozsah plochy vymezit mimo
mokřad navazující na
Mikulovický rybník
- zástavbu orientovat s ohledem
na zachování lemů mokřadních
vrbin
- nutnost zpracování biologického
hodnocení
- odkanalizování řešit
bezodtokými jímkami
s vyvážením, z důvodů výskytu
ZCHD v rybníku není vhodné
použití ČOV s vyústěním do
vodoteče

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Klášterec JV okraj

Obrázek 28. Lokality Klášterec JV.
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Č.
M14

M16

M17

Stávající využití
neobdělávané pole,
extenzivní travní
porost, křoviny, OP
ZPF III. a V.
neobdělávané pole,
extenzivní travní
porost, křoviny, OP
ZPF III. a V.
neobdělávané pole,
extenzivní travní
porost, křoviny, OP
ZPF V.

Původní ÚP

N.

Pl. (ha)

Poznámka

zastavitelné
území

BM

1,9

Plocha v návaznosti na zastavěné
území - chatové osady na levém břehu
Ohře.

zastavitelné
území

BM

1,1

Plocha v návaznosti na zastavěné
území - chatové osady na levém břehu
Ohře.

zastavitelné
území

BM

1,45

Plocha v návaznosti na zastavěné
území - chatové osady na levém břehu
Ohře.

Opatření specifická

Plochy zařazené na základě námitek doručených k veřejnému projednání

53/7

pole uvnitř
zastavěného území
Klášterce n.O., OP
ZPF V., okraj remízu,
manipulační plocha –
extenzivní zeleň jako
součást výrobního
areálu

zemědělská
plocha
uvnitř
zastavěného
území

53/11

Enkláva nevyužitého
území mezi
Porcelánkou a
zahrádkami,
navážka/zeleň - keře,
manipulační
plocha/jiná plocha

nezastavěná
plocha
uvnitř
zastavěného
území

VL

VL

2,9606

Plocha uvnitř zastavěného území
z části vymezená do oploceného areálu
Porcelánky a z části na pole. Východně
sousedí přes místní komunikaci a
vynechaný 20 m široký pás pole se
zahrádkářskou kolonií. Západně je
blízká obytným domům v ulici
Rašovická.
Jižní
okraj sousedí
s pozemkem
porostlým
vzrostlou
zelení se studnou a vodojemem (bez
ochr.pásma).

1,2708

Plocha uvnitř zastavěného území
v přímé návaznosti S a V okrajem na
výrobní areál bývalé Porcelánky, J a
Z okrajem navazuje na zahrádky RZ.
Navážka s pozměněným reliéfem
porostlá křovinami.
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- nutnost ochrany
sousedních zahrádek RZ a
bydlení BM, před hlukem,
imisním zatížením ovzduší
a zápachem z možných
výrobních činností.
- dopravní napojení
prostřednictvím místní
komunikace podél Z okraje
by bylo střetové. Plochu je
nutné napojit pouze
prostřednictvím stávajícího
výrobního areálu
„Porcelánky“
- nutnost ochrany
sousedních zahrádek RZ,
před hlukem, imisním
zatížením ovzduší a
zápachem z možných
výrobních činností
- dopravní napojení možné
pouze přes areál bývalé
Porcelánky

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

Rašovice a Suchý důl

Obrázek 29. Lokality Rašovice, Suchý důl.
Původní
ÚP

N.

Pl.
(ha)

obdělávaná pole –
orná půda ZPF I.

nezastavěné
území

BM

1,25

R3

zahrady ZPF V.

zastavitelné
území

BM

1,42

R4

TTP ZPF IV. a V.

nezastavěné
území

BM

0,5

nezastavěné
území

BM

0,68

Č.

Stávající využití

R6

R5

S1

louka a obdělávaná
pole, TTP a OP
ZPF V.
extenzivní travnatý
porost –
neobdělávaná, OP
ZPF V.

zastavitelné
území

BV

1,65

Poznámka
Plocha uceluje půdorys Rašovic, v návaznosti
na zastavěné území.
Leží v území NATURA 2000, EVL a PO
Doupovské hory.
Plocha uceluje půdorys Rašovic, v návaznosti
na zastavěné území.
Zasahuje do vymapovaného biotopu T1.1.
Leží v území NATURA 2000, EVL a PO
Doupovské hory.
Plocha uceluje půdorys Rašovic, v návaznosti
na zastavěné území, nevýznamná rozloha.
Leží v území NATURA 2000, EVL a PO
Doupovské hory.
Plocha uceluje půdorys Rašovic, v návaznosti
na zastavěné území, nevýznamná rozloha.
Leží v území NATURA 2000, EVL a PO
Doupovské hory.
Plocha navazuje a rozšiřuje zastavitelné území
Suchého dolu. V okrajích lem křovin K3.
Leží v území NATURA 2000, EVL a PO
Doupovské hory.

Plochy zařazené na základě námitek doručených k veřejnému projednání
53/3

ovocný sad ZPF V.,
extenzivní travní
porost

nezastavěné
území

VL

2,6284
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Opatření specifická

Plocha dále rozšiřuje vymezené zastavitelné
území Rašovic.
Zasahuje do vymapovaného biotopu T1.1.
Leží v území NATURA 2000, EVL a PO
Doupovské hory.

- nutnost řešení území
studie, nutnost eliminace
zásahu do dílčího horizontu
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Lestkov

Obrázek 30. Lokality Lestkov.

Č.

L1

L2

L3

Stávající využití

Původní
ÚP

louka, TTP ZPF II.

nezastavěné
území

louka, TTP ZPF II

zastavitelné
území

louka, TTP ZPF II
a V.

zastavitelné
území

N.

BV

BV

BV

Pl.
(ha)
0,95

0,27

0,61
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Poznámka
Plocha navazuje na zastavěné území
Lestkova a uceluje půdorys. Součástí
biotopu T1.1, lem K3.
Leží v území NATURA 2000, EVL a
PO Doupovské hory.
Plocha navazuje na zastavěné území
Lestkova a uceluje půdorys.
ZCHD Lilium martagon.
Leží v území NATURA 2000, EVL a
PO Doupovské hory.
Plocha navazuje na zastavěné území
Lestkova a uceluje půdorys. Součástí
biotopu T1.1.
Leží v území NATURA 2000, EVL a
PO Doupovské hory.

Opatření specifická
- nutnost řešení území
studie

- nutnost provedení
biologického hodnocení

- nutnost řešení území
studie
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Klášterec JZ okraj

Obrázek 31. Lokality Klášterec JZ okraj.
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Č.

Stávající využití

Původní ÚP

N.

Pl. (ha)

K19

sady, pole, louky,
křoviny, umělá
vodní plocha,
ovocný sad a
TTP ZPF II., III.,
IV. a V.

nezastavěné
území

OS

67,15

K14

sady, ZPF III. a
V.

nezastavěné
území

VP

0,54

Poznámka

Opatření specifická

Lokalita určená pro vybudování
golfového hřiště.
V lokalitě jsou zastoupeny biotopy:
T1.1, T3.1, L3.1, L6.5B, K3.
Výskyt ZCHD koniklec luční
Pulsatilla
pratensis
subsp.
bohemica..
Biotopy se nacházejí v SZ okraji
lokality. Běžné mezofilní ovsíkové
louky, s liniemi keřů při okrajích
plužin
–
historické
oddělení
pozemků.
Leží v území NATURA 2000, EVL a
PO Doupovské hory.

- záměry v ploše K19 nutné podrobit
kauzálnímu hodnocení vlivů záměru na
krajinný ráz
- nutnost zachování prvků krajinné
zeleně
- nutnost zachování reliéfu terénu
- neumisťovat stavby (budovy) na hrany
svahů
- nadzemní související objekty zázemí
možné umisťovat pouze ve spodní části
lokality mimo vizuálně exponované
polohy
- nutnost provedení biologického
hodnocení pro konkrétní záměry

Stezka a cyklostezka zprostupňující
území, nevýznamná plocha a změna.

Plochy zařazené na základě námitek doručených k veřejnému projednání

53/9

ovocný sad ZPF
V., sad

nezastavěné
území

VD

0,6401

Plocha uceluje zastavěné území
Klášterce n.O. v blízkosti nivy řeky
a nedaleko od centrální části města,
navazuje na zemědělský výrobní
areál, který slouží pro obsluhu sadů
a rozšiřuje jej.
Východním
okrajem
sousedí
s chatami
zahrádek
–
nyní
vymezenými jako přestavbová
plocha K18 SC. Za JZ okrajem
pokračují sady.
Dopravní napojení je možné
účelovou komunikací směrem do
sadů
nebo
prostřednictvím
stávajícího zemědělského areálu.
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- nutnost ochrany sousedních zahrádek
před hlukem, imisním zatížením ovzduší a
zápachem z možných výrobních činností.
- plochu je nutné napojit pouze
prostřednictvím stávajícího zemědělského
výrobního areálu
- vzhledem k poloze vůči zastavěnému
území města není využití vhodné pro
záměry primárně vyvolávající nové
dopravní zatížení (výroba a sklady s jiným
účelem, než pro stávající navazující
zemědělské plochy), plocha není rovněž
vhodná pro zemědělskou infrastrukturu
vyvolávající zápach
- vybavení pro sady (např. sklad ), které
slouží stávající výrobní kapacitě území
sadů a nenavyšuje dopravní zatížení je
řešitelné v únosné míře
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Klášterecká Jeseň

Obrázek 32. Lokality Klášterecká Jeseň.

Č.

J6,7

J9
J1,2,3,4,8,
10

Stávající využití

Původní
ÚP

N.

Pl.
(ha)

louka, cesta v
PUPFL, ZPF

nezastavěné
území,
cesta

orná půda ZPF V.

nezastavěné
území

TI

0,46

-

-

-

-

VP

0,88
0,05
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Poznámka

Opatření specifická

Plocha pro místní komunikaci
využívá stávající trasu cesty
obsluhující lesní pozemky a
upřesňuje stávající vedení cesty
polní (luční).
Biotop T1.1.
Plocha pro místní ČOV
Drobné nekonfliktní plochy
v návaznosti na půdorys sídla.

ČOV nutné napojit kanalizací do
vodoteče, která zde podle
podkladů není k v přímém
sousedství k dispozici

Vyhodnocení vlivů SEA – Aktualizovaný návrh územního plánu Klášterec nad Ohří

4.2 Ovzduší
Charakteristika znečištění ovzduší pro správní území Klášterce nad Ohří je podrobně
uvedena v kapitole 3.4. Místní podmínky kvality ovzduší se liší v závislosti na hustotě zastavění –
přítomnosti intenzivních liniových a stacionárních zdrojů a výškové členitosti řešeného území.
Podle vyhodnocení dat o kvalitě ovzduší za rok 2010 a posledního sdělení odboru ochrany ovzduší
Ministerstva životního prostředí uveřejněném ve Věstníku MŽP v únoru 2012 bylo správní území
stavebního úřadu – Klášterec nad Ohří zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)
z důvodů překračování krátkodobého imisního limitu polétavého prachu PM10 na 3,2 % rozlohy
správního území STÚ a překračování průměrného ročního cílového imisního limitu B(a)P na 6,7 %
rozlohy správního území STÚ.
Ovzduší v dobré kvalitě v mezích limitních hodnot lze očekávat ve všech venkovských lokalitách,
nejlépe však v Klášterecké Jeseni, Lestkově a Suchém dole. V oblasti Mikulovic a Vernéřova, a
zastavěného území Klášterce se projevují vlivy pánevní oblasti a blízké Kadaně. V centrálních částech
Klášterce je ovzduší přímo utvářeno tranzitní dopravou po I/13 a lokální dopravou po silnicích II. třídy.
V okolí I/13 a při křížení I/13 a II/224 lze očekávat lokální překračování zejména imisních limitů φ
denních koncentrací PM10 a φ ročních koncentrací B(a)P, a zvýšené hodnoty koncentrací NO2. Na to
má také vliv sevření zatížených komunikací zástavbou do uličních kaňonů, kde jsou zhoršené
podmínky provětrávání.
Kladným faktorem v oblasti kvality ovzduší je vybavenost Klášterce horkovodem a rozvodem plynu.
Vytápění domácností malými zdroji není tak zcela vázané na spalovací zdroje a na spalování pevných
paliv.
V celém řešeném území, podobně jako na většině plochy ČR, se při hranici limitu pohybovaly
koncentrace denního 8.hodinového klouzavého průměru přízemního ozónu O3 k jejich překračování
dochází v přírodním prostředí a ve vyšší nadmořských výškách, kde je nižší redukování O3 reakcí
s ostatními imisemi.
Návrh nového územního plánu pozitivně přispívá ke kvalitě ovzduší vymezením ploch pro záměry
vylepšujících stávající dopravní systém města. Tím je stabilizování a upřesnění trasy obchvatu města
na I/13 a jeho vymístění do nezastavěného prostoru mimo centrální části a sevřenou uliční zástavbu.
Uplatněním obchvatu se sníží imisní expozice vůči pobytovým plochám lidí, zdroj se dostane do lépe
provětrávaných míst. Obchvat sám o sobě není investicí, která navyšuje dopravní intenzity, ale bude
sloužit stávajícímu dopravnímu proudu.
Za pozitivní lze považovat i držení rezervy pro budoucí další silniční most přes řeku Ohři. Jeho
uplatnění by znamenalo snížení dopravních intenzit přes střední části města a ekvivalentní snížení
imisního zatížení na této trase.
Dalším záměrem vylepšujícím dopravní vztahy je vymezení plochy pro parkoviště městské památkové
zóny, které přispívá ke snížení zbytných jízd vozidel řidičů hledajících místo k zaparkování.
Návrh [1] předpokládá instalaci výrobních a skladových ploch s možnými velkými stacionárními zdroji
znečištění ovzduší do průmyslové zóny Verne, jsou jimi plochy VL -V1, V3, V4 – mimo zastavěné
území Klášterce a dotčených sídel. Od zastavěného území leží zóna s dostatečným odstupem.
Spalovací a specifické technologické průmyslové zdroje jsou tak vymístěny mimo město. Zóna je
zároveň dopravně napojená přímo na tranzitní komunikaci I/13, která ve směru na východ odvádí
dopravu pryč z města bez kontaktu s plochami bydlení. V západním směru se připravuje výstavba
zmiňovaného obchvatu.
Nově, po veřejném projednání, došlo také k vymezení rozvojových výrobních ploch VL ve vazbě na
výrobní areál bývalé Porcelánky – 53/7 a 53/11. V tomto případě je to území více citlivé na kvalitu
ovzduší vzhledem ke své poloze uvnitř zastavěného území a v blízkosti zastavěných ploch zahrádek
RZ a obytných ploch BM. Nevýhodou je i poloha těchto ploch v nižší poloze vůči zastavěnému území
Klášterce, u říční nivy. Tedy v relativní stěžejní části území, kde vznikají přirozené teplotní inverze.
Po veřejném projednání byla také vymezena nová rozvojová lokalita VD (drobná a řemeslná výroba)
53/9 rozšiřující zemědělský areál v sadech při západním okraji zastavěného území Klášterce. Toto
místo rovněž není vhodné pro záměr představující v území nový významnější stacionární zdroj
znečištění ovzduší – především zápachu vzhledem ke své nižší poloze v blízkosti řeky a v blízkosti
zklidněné centrální části města (např. bioplynová stanice, kompostovací technologie, některé
technologie na zpracování zemědělských produktů apod.). Plocha nemá ani dobré možnosti
dopravního napojení a není vhodná pro záměr představující nový zdroj dopravy – napojení na tranzitní
I/13 vyžaduje průjezd historickou částí města. Je vhodná pro záměr související např. s obsluhou sadů,
který primárně nenavyšuje výrobní kapacitu území a tím nezakládá důvody pro navýšení dopravních
intenzit.
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V souvislosti s výstavbou nových RD v plochách BM dojde k navýšení imisního zatížení ovzduší ze
spalování paliv v malých zdrojích za účelem výroby tepla. ÚP předpokládá v rámci celého správního
území umožnění bydlení cca pro 3 274 obyvatel, to může znamenat rozvoj v rozsahu cca 1 300 RD a
nových malých zdrojů. Lokality BM o počtu cca 33 jsou situované cca do 7-mi částí území. Z hlediska
znečištění ovzduší se bude jednat o mírné navýšení, které by nemělo znamenat překračování imisních
limitů. Vzhledem k dostupnosti horkovodu by bylo však vhodné upřednostnit zásobování teplem
z centrálního zdroje, není to však nezbytně nutnou podmínkou. Z hlediska nového dopravního zdroje
se nejedná o možnosti významného dopravního zatížení s významným imisním příspěvkem.

4.3 Akustické zatížení
Akustické poměry ve správním území jsou popsány v kapitole 3.5. Území je ve stávajícím stavu
zatíženo tranzitním provozem po I/13, která prochází po ulicích Osvobozená a Chomutovská a
lokálním provozem po silnici II/224 v ulicích Petlérská, Nádražní a Pražská. Za nejvíce zatížený lze
považovat průchod silnici I/13 městem v místech, kde se domy určené k bydlení přibližují k okraji
komunikace. K tomu dochází téměř v celé trase kromě východního průmyslového okraje. Nejvíce však
v okolí křižovatky ul. Petlérská x Chomutovská x Osvobozená x Nádražní. Zejména u „trojúhelníku“ ulic
Osvobozená, Pražská, Nádražní, kde se navíc potenciálně uplatňuje zatížení z provozu železniční trati,
byť opatřené protihlukovými stěnami.
Za akusticky více zatěžované lze považovat také okolí II/224 v ulicích Petlérská, Nádražní, Pražská,
kdy hlavně v jižní části jsou obytné domy situované v blízkosti této komunikace.
Průchod železniční trati je v celé své délce opatřený protihlukovými stěnami, kromě železničního
přejezdu nedaleko zmiňované křižovatky.
Po veřejném projednání byl územní plán doplněn o vymezení rozvojových lokalit pro výrobu a
skladování – lehký průmysl a drobnou řemeslnou výrobu do zastavěného území města. Jsou jimi
lokality rozšiřující výrobní areál po Porcelánce 53/11 a 53/7 VL, a 53/9 VD rozšiřující stávající
zemědělský areál v sadech při západním okraji zastavěného území Klášterce.
Lokalita 53/11 je v blízkém sousedství se stávajícími zahrádkami RZ, jsou situované za místní
komunikací a vynechaným 20 m pásem nezastavěného území za východní hranicí lokality. Také je
blízká rodinným domům v ulici Rašovické ve funkční ploše BM cca 150 m. Stacionární zdroje hluku
budoucích záměrů umisťovaných do této plochy se mohou projevit zejména vůči zahrádkám a v malé
míře také vůči zadním fasádám domů při ulici Rašovická. Budoucí záměry tedy musí tato chráněná
území respektovat. Dopravní napojení 53/11 by bylo konfliktní v případě výjezdu do místní komunikace
naproti zahrádkám (ulice U Porcelánky), záměry je nutné podmínit dopravní obsluhou pouze
prostřednictvím stávajícího areálu a výjezdem na ulici Pražskou, ale i tato trasa je dopravně zatížená a
procházející v těsném kontaktu s obytnými domy. Lokalita proto není vhodná pro umístění záměrů
vyvolávajících další navýšení dopravního zatížení.
Lokalita 53/7 rozšiřuje stejný výrobní areál tentokrát jeho východní část za ulicí u Porcelánky. Jižním a
východním okrajem je lokalita blízká zahrádkám RZ – tentokrát z druhé strany. Dopravní napojení není
řešitelné jinak, než průjezdem přes původní Porcelánku opět ulici U Porcelánky nedaleko křižovatky s
ulicí Pražskou. Plocha je stejně střetová jako 53/11. Není vhodná pro umístění záměrů významněji
navyšujících dopravní zatížení na Pražské a stacionární zdroje včetně činností na manipulačních
plochách v otevřeném prostoru je nutné navrhovat tak, aby nepůsobily nadměrný hluk vůči zahrádkám.
Stejně se může projevit i pronikání hluku z výroby uvnitř hal přes okna a větrací otvory nebo pronikání
hluku přes plášť hal, který by neposkytoval dostatečný útlum.
Dopravní napojení výrobních ploch u Porcelánky může vyřešit uplatnění územní rezervy komunikace
propojující ulici Pražskou a Osvobozenou. To bude možná předmětem budoucího územního plánu,
takovou skutečnost ale nelze předjímat.
Nová rozvojová plocha 53/9 VD pro drobnou a řemeslnou výrobu, která umožní rozvoj stávajícího
zemědělského areálu v sadech v západním okraji zastavěného území Klášterce je v sousedství chat
v přestavbové lokalitě K18 SC. Vůči této lokalitě je nutné zabezpečit stacionární zdroje. Výjezd z území
je možný pouze přes zastavěná obytná území BM, SC, BH. Ani tato lokalita není vhodná pro záměry
významněji zvyšující stávající dopravní intenzity a související hlukové zatížení. Tím by ale neměl být
dotčen rozvoj infrastruktury pro stávající zemědělství-pěstování ovocných stromů, jehož kapacita a tedy
i dopravní zátěž je daná rozlohou sadů a nevytváří důvod pro navyšování dopravních intenzit. Plocha
není z důvodů možného konfliktního řešení dopravního hluku vhodná pro nové výrobní záměry, je ale
možné ji využít pro záměry obsluhující stávající výrobní kapacity území.
Další rozvoj výrobních ploch VL probíhá v předchozí i v aktuálně projednávané podobě územního
plánu v průmyslové zóně Verne, kam mohou být naplňováním územního plánu umisťovány kapacitní
záměry – výroba a sklady lehkého průmyslu. Zóna se nachází od města s dostatečným odstupem a je
napojená přímo na tranzitní komunikaci. Levým odbočením je potom umožněn zcela nekonfliktní výjezd
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východním směrem. Trasování dopravy západním směrem, do doby než bude vystavěný obchvat, je
možné pouze středem města. Kapacitnější záměr v zóně Verne trasovaný západním směrem může
znamenat ekvivalentní příspěvky k akustickému zatížení v okolí ulic přenášejících zatížení I/13 a
zhoršit místní akustické zatížení.
Jak již je popsáno výše návrh ÚP [1] vymezuje plochy vylepšující dopravní systém, čímž by také mělo
významně dojít k eliminaci akustické expozice z dopravy. Ze ZÚR ÚK je upřesněn a stabilizován
obchvat silnice I/13 v nezastavěném prostoru mezi Útočištěm a souvislým zastavěným územím města.
Realizace obchvatu by měla významně snížit akustické zatížení v jeho centrální části. Nová trasa
zrychlí průjezd tranzitní dopravy a na novém tělese umožní uplatnění protihlukových stěn.
Ke zkvalitnění dopravního systému také přispívá vymezení parkoviště pro městskou památkovou zónu.
Pozitivním efektem parkoviště je zachycení zbytných průjezdů ve střední části města.
Návrh nového ÚP drží plochy rezervy pro možné další přemostění Ohře a související trasu
komunikace. To může v budoucnu, v případě vymezení těchto staveb, snížit koncentraci dopravy přes
stávající most a v trase vedené středem města snížit akustické zatížení.
V souvislosti s uplatněním nových obytných ploch BM nedochází k významným možnostem umístění
stacionárních zdrojů hluku. Postupným naplňování ploch BM bude ve městě přibývat počet RD a
obyvatel a s tím dojde také ke vzniku ekvivalentního příspěvku k dopravnímu zatížení v charakteristické
ranní a odpolední špičce, to bude mít v okolí páteřních komunikací opět důsledek v navýšení
akustického zatížení. Vzhledem k velikosti města a rozdělení do více ploch se nepředpokládají
významné příspěvky dopravního zatížení na lokálních komunikacích. Zásadní je také funkce obchvatu,
který by měl převzít dopravní zatížení z ploch pod Útočištěm a ploch vymezených v západním okraji
zastavěného území. Také rozlehlá plocha M8 BM je v ÚP podmíněna předchozím připojením na ulici
Osvobozenou prostřednictvím okružní křižovatky v návrhové ploše M10. Pouze část, která je
zastavitelná již podle stávajícího ÚPSÚ, je možné napojit na ul. Ciboušovskou.
Rozvoj v ostatních sídlech a v ostatních většinou drobných a rozptýlených plochách je nevýznamný a
nebude znamenat významné akustické zatížení.
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4.4 Flóra a fauna
Popis jednotlivých lokalit zastavitelných území včetně zásahu do biotopů a výskytu ZCHD je uvedený
v úvodu kapitoly 4.

Druhová ochrana
Nejrozsáhlejší soubor dat ochrany přírody shrnuje Nálezová databáze AOPK ČR. U druhů se jedná o
sběr záznamů jak na trvalých monitorovacích lokalitách, tak i na území celého státu i formou
extenzivního mapování v případech, kdy není dostatečně známé rozšíření druhu. V rámci sběru dat
probíhá vedle zápisu základních faunistických a floristických záznamů.
Aktuální výsledky Nálezové databáze AOPK ČR pro nově zastavitelná území na území Klášterce nad
Ohří jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Úpolín evropský (Trollius altissimus) – plocha K39, K31
– Nekvantifikovaný údaj z komplexu luk u rybníka severně města (z r.1970)
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) – plocha K39, V7
– Wiese am kleinen Bach bei der Kreuzung Vernéřov-Kadaň (historický údaj, 1975)
– Nekvantifikovaný údaj z komplexu luk u rybníka severně města (z r.1970)
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) – plocha K19, K24, M7, 53/5 BV
(severní okraj)
– Kóta 342, v biotopu T3.3, v r.2009
– 2,3 km JZ obce, travnaté plochy pod zříceninou Šumná (r.1974)
Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) – plocha L2 v Lestkově
Ropucha obecná (Bufo bufo) – plocha K29, L3
– Klášterec nad Ohří - u koupaliště (r. 2010, 2011 – 17-19 ex.)
– Lestkov - u vodárny (r. 2008)
Skokan štíhlý (Rana dalmatina) – plocha K29
2
– Klášterec nad Ohří - u koupaliště (r.2011, snůšky 60 cm )
Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) – plocha K29
–

–
–
–

–
–
–

Klášterec nad Ohří - u koupaliště (r.2011, 10-100 ex.)

Skokan hnědý (Rana temporaria) – plocha V5
Hasištejn (r.1980)
Hořavka duhová (Rhodeus amarus) – plocha C3
Nekvantifikovaný údaj z Podmileského potoka (rukopis z. r.1950-2000, historický údaj)
Moták pilich (Circus cyaneus) – plocha J4, J9
Klášterecká Jeseň, louka u potoka pod lesem (r. 2003, 1 ex., přelet)
Strnad luční (Miliaria calandra) – plocha K31
Chřástal polní (Crex crex) – plocha K31
Luňák červený (Milvus milvus) – plocha J4, J8, J9
Klášterecká Jeseň, přelet cca 1 km východně od obce, modřínový lesík (r.2003, 1 ex.)
Krahujec obecný (Accipiter nisus) – plocha K15, K16
Klášterec n.O. – Kyselka, hlasový projev (r. 2008, 1 ex., samice)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) – plocha R6
Rašovice, přelet (r. 2012, 2 ex.)
Rak bahenní (Astacus leptodactylus) – Mikulovický rybník v návaznosti na plochu V9
Ťuhýk obecný (Lanius corulio) – 53/11

Na základě terénního průzkumu lze konstatovat, že pro tyto druhy jsou ve správním území vhodné
biotopy pro jejich výskyt. Jedná se však převážně o plochy mimo zastavitelné části. Ptačí druhy byly
zaznamenané většinou na přeletu. Ptáci se vyskytují na území luk v mozaice lesních porostů a
vodních toků na okrajích správního území. Obojživelníci a plazi jsou vázáni na soustavy rybníčků a tůní
v terénních depresích toků. Rak na Mikulovický rybník.
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Střet vymezených rozvojových lokalit s ochrannou přírody a krajiny
V níže uvedeném přehledu jsou vymezeny lokality, kde může docházet ke střetu s ochranou přírody a
krajiny.
K19 OS – Plocha jižně od Klášterce n.O. směrem k Ohřecké Louce na levém břehu řeky Ohře. Přírodní
biotopy se vyskytují pouze na severovýchodním úpatí zříceniny hradu Šumburk. Jedná se o běžně
obhospodařované ovsíkové mezofilní louky s keřovými liniemi a nálety. Svahy hradu Šumburk jsou
porostlé hercynskými doubravami. Částečně do plochy zasahuje i biotop skalní vegetace s kostřavou
sivou na hranách svahů nad řekou Ohře poblíž Ohřecké louky. Na louce jižně od osady Šumná je
udáván výskyt koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) ze 70.let.
K29 BM – Plocha s udávaným výskytem ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana štíhlého (Rana
dalmatina), skokana skřehotavého (Rana ridibunda), poblíž hřiště u Lázeňské Zóny v Klášterci n.O.
K31 DS – Plocha pro realizaci liniové dopravní stavby, obchvatu města vyplývající ze ZÚR ÚK. Plocha
překračuje nivy vodních toků a zákonná VKP a na ně navázané biokoridory ÚSES včetně biotopů
jasano-olšových luhů (L2.2), mezofilních vyských křovin (K3) a suché acidofilní doubravy (L7.1), a míst
s udávanými výskyty ZCHD: strnada lučního (Miliaria calandra), chřástala polního (Crex crex), upolínu
evropského (Trollius altissimus).
K47 a K48 RZ - Plochy pro zahrádkářskou kolonii zasahují do nivních porostů mokřadních olšin (L2.2)
a jasanovo-olšového luku (L1), do okraje lokálního biokoridoru.
K39 BM – Plocha na severním okraji Klášterce n.O., nedaleko Miřetic. V minulosti udáván výskyt
prstnatce májového a úpolínu evropského. Plocha nebyla mapována jako přírodní biotop.
K40 BM – Kóta 366,6 na severním okraji Klášterce n.O., nedaleko Miřetic. Pahorek s výskytem
úzkolistého stepního trávníku (T3.3D) a vysokými křovinami na jeho jižním úpatí. Lokalita postupně
zarůstá křovinným náletem (K3).
M7 BZ – Součástí plochy je morfologický útvar s keřovým porostem a úskolistým stepním trávníkem
T3.3D, s vymapovaným výskytem koniklece lučního (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).
M8 BM – Podle ÚAP Kadaň verze III. byl naploše registrovaný významný krajinný prvek, bez uvedení
názvu a charakteristiky a bez logických souvislostí v terénu. Aktuálně projdávané ÚAP již tento
registrovaný VKP neuvádění. Na ploše se nachází běžný biotop mezofilní ovsíkové louky (T1.1).
53/5 BM – Rozšíření plochy M8 BM do rozlohy zastavitelného území podle předchozí verze územního
plánu, většinou rozlohy porostlá imisními výsadbami jehličnatých dřevin, v severním okraji zasahuje
malou rozlouhou do lučního porostu T3.3D s vymapovaným silně ohroženým koniklecem lučním. SZ
okrajem přiléhá malou částí k lokálnímu biokoridoru, LBK je jinak vedený v suběhu se severní hranicí
plochy cca ve vzdálenosti 40 m.
53/6, 53/1 VL - nové rozvojové plochy VL, zapadní částí zasahují do biotopu mokřadních vrbin K1
v blízkosti nivy Hradištského potoka. Lze očekávat výskyt ZCHD obojživelníků, plazů a ptáků. (např.
Bufo bufo, Rana ridibunda, Lacerta agilis, Anguis fragilis, Coronella austriaca, Lanius collurio),
53/11 VL – Rozšíření výrobního areálu po Porcelánce na navážku jižně s porostem křovin a mladých
náletů, zaznamenám výsky Lanius collurio, další možné druhy jsou např. Lacerta agilis, Anguis fragilis
apod.
M10 VP – Lokalita pro dopravní stavbu zasahuje do drobné mokřadní plochy s vlhkou pcháčovou
loukou (T1.5) a mokřadními vrbinami (K1), s možnostmi výskytu ZCHD.
L2 BV – Plocha na jižním okraji obce Lestkov, na kterou zasahují z okolního lesního porostu hercynské
dubohabřiny (L3.1) a suché bylinné lemy (T4.1)., plocha s předpokládaným výskytem lilie zlatohlavé
(Lilium martagon).
L3 BV – Plocha na jižním okraji obce Lestkov, s udávaným výskytem ropuchy obecné (Bufo bufo).
V7 DS – Plocha zarůstající křovinným náletem v blízkosti trafostanice s udávaným výskytem prstnatce
májového (Dactylorhiza majalis), zasahuje do mokřadu s mokřadními olšinami (L1) a s tůní (V1F).
V9 RI – Plocha pro RI v okrajích s mokřadními vrbinami (K1) navázanými na zamokřené strouhy.
V Mikulovickém rybníku v sousedství lokality výskyt raka bahenního (Astacus leptodactylus), využití
této lokality nesmí sníži kvalitu vody v nádrži.
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4.5 Odvodnění oblasti
Hydrologická charakteristiky řešeného území viz kapitola 3.
Katastrální území nejsou zařazena mezi zranitelné oblasti vymezené za účelem ochrany vod
ve smyslu § 33 z.254/2001 Sb. a prováděcího předpisu NV. 103/2003 Sb.
Řešené lokality náležící do CHOPAV Krušné hory:
– Lokality v k.ú. Klášterecká Jeseň
•
–

zastavitelná území: J10, J2, J3, J, J5, J6, J7, J8

• přestavbové lokality: J1
Lokality v k.ú. Klášterec nad Ohří
•

zastavitelná území: K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31,
K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K47, K48, K49
Předmětné lokality neleží v PHO vodních zdrojů.
Řešení splaškových vod je ve správním území většinou možné odvedením kanalizací pro
veřejnou potřebu zakončenou ČOV. Tam kde to možné není je navržený individuální
způsob. V Klášterecké Jeseni je navržena plocha TI pro ČOV. V návaznosti se nenachází
vhodný vodní tok, který by mohl sloužit jako recipient. Předčištěné odpadní vody z ČOV je
nutné odvést kanalizací do vhodné vodoteče.
Koncepce odvádění odpadních vod se oproti současnosti nemění.
Vymezená zastavitelná území převážně respektují stanovená záplavová území a jejich
aktivní zóny. Překryv se záplavovým území Q100:
– K9 VP – přestavbová lokalita v zastavěném území pro parkoviště
– K43 BM – zastavitelné území již podle platné ÚPNSÚ zasahuje do Q100 včetně aktivní
zóny
– V10 RZ – plocha pro legalizaci zahrádek malým nevýznamným okrajem zasahuje do
Q100 Prunéřovského potoka
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4.6 Půda
Eroze
Z hlediska vodní eroze se nejohroženější půdy nacházejí v k.ú. Kunov, Lestkov u Klášterce nad Ohří,
Suchý důl u Klášterce nad Ohří; půdy silně ohrožené v k.ú. Klášterecká Jeseň, Potočná u Vernéřova a
Rašovice; půdy ohrožené v k.ú. Pavlov u Vernéřova. Ve zbývajících částech správního území t.j. v k.ú.
Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Vernéřov a Mikulovice u Vernéřova, jsou půdy mírně
ohrožené.
Ve sklonitém terénu pod zarostlými plužinami v lokalitě K19 OS se nacházejí půdy silně náchylné
k vodní erozi. Plošně rozsáhlé záměry představující možnosti změn v morfologii terénu a realizaci
využívaných nezpevněných ploch bez vegetačního krytu zde mohou bez provedení protierozních
opatření představovat riziko možností vzniku vodní eroze.
Staré ekologické zátěže
Uplatňování územního plánu nepředstavuje významné možnosti ovlivnění těchto charakteristik.
Zemědělský půdní fond
Lokality změn pro nová zastavitelná území předpokládají budoucí uvolnění ochranných podmínek ZPF.
Vyhodnocení záboru ZPF v souladu se zákonem 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu ve znění pozdějších změn a doplňků a jeho prováděcí vyhláškou č. 13/1994 Sb. je podrobně
řešeno v návrhu [1].
Celkový zábor půdy se uplatněním územního plánu předpokládá v rozsahu 253,78 ha, z toho
v ochraně zemědělského půdního fondu v rozsahu 239,68 ha. Zábory jsou navrženy na plochách ZPF
s I. až V. třídou ochrany. Do I.třídy ochrany jsou navrženy zastavitelné plochy:
Tabulka 19. Přehled ploch a pozemků s předpokladem pro zábor ve třídě ochrany I., podle [1 a 9].
lokalita
K31
R6
V9

druh
stávající
pozemku
využití
DS
orná
neobdělávané
(obchvat)
půda
pole
orná
BM
pole
půda
orná
neobdělávané
RI
půda
pole
návrh
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plocha
(ha)
0,20
1,25
2,6
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Tabulka 20. Přehled ploch a pozemků s předpokladem pro zábor ve třídě ochrany II., podle [1 a 9].
lokalita

návrh

plocha
(ha)

lokalita

návrh

plocha
(ha)

53-13

BV

0,0062

V1

VL

0,5015

K6

BM

0,0068

M3

BM

0,5110

V2

VL

0,0109

M21

ZP

0,5276

K40

BM

0,0158

K7

ZP

0,5351

M6

SO

0,0173

K5

SC

0,5400

K11

SC

0,0460

K4

BM

0,5622

V7

DS

0,0856

L3

BV

0,5746

K22

ZP

0,0903

K33

BM

0,5947

K48

ZO

0,1115

K35

BM

0,6803

K24

VP

0,1136

K46

BH

0,7188

M2

VP

0,1394

K30

ZP

0,7350

53-2

BM

0,1532

K47

ZO

0,7757

M4

VZ

0,1739

K20

BM

0,7955

M11

VP

0,1787

K21

BM

0,8111

53-8

TI

0,2132

L1

BV

0,9519

K32

BM

0,2220

K25

BM

1,5630

L2

BV

0,2660

M8

BM

1,6172

M7

BZ

0,3013

K37

ZP

1,6819

K12

OV

0,3150

K38

RZ

1,7300

K41

BM

0,3166

K29

BM

2,3399

K23

ZP

0,3173

K1

BM

5,3406

M5

SO

0,3264

K2

BM

8,4567

K34

BM

0,3657

K36

BM

12,6020

K26

BM

0,3957

K31

DS

16,3222

K8

ZP

0,4224

Tabulka 21. Přehled záborů půdy v jednotlivých třídách ochrany, podle [1 a 9].
Třída ochrany

plocha (ha)

I. třída

3,9588

II. třída

95,0035

III. třída

17,0260

IV. třída

36,0063

V. třída

101,1246

celkem

243,1191

Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou územním plánem dotčeny.
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Obrázek 33. Situace ZPF – I. třídy ochrany, v dopravním koridoru K31.

Obrázek 34. Situace ZPF – I. třídy ochrany, na ploše R6.
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Obrázek 35. Situace ZPF – I. třída ochrany na ploše V9.
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4.7 Kulturní památky, archeologické lokality
Ve smyslu zákona o státní památkové péči (20/1987 Sb.) se v řešeném území nachází Městská
památková zóna Klášterec nad Ohří. Ochrana MPZ je na úrovni koncepce územního plánu zajištěna
regulačním plánem, který se uplatněním nového územního plánu nemění.
Předmětné lokality se nepřekrývají s památkově chráněnými územími ve smyslu z. 20/1987 Sb. Ve
správním území se nacházejí nemovité kulturní památky viz kapitola 3.7.3 – Územní plán jejich
ochranu respektuje.
V území se vyskytuje významná archeologická lokalita - vrch se zříceninou hradu Egrberg. Její ochrana
není územním plánem dotčena.
V místech s předpokládanými archeologickými nálezy se nacházejí:
v kategorii ÚAN I
– K9 VP – převažující část plochy
– K10 SC – převažující část plochy
– K11 SC – polovina plochy
– K5 SC – polovina plochy
– K1 BM – velmi malý okraj
v kategorii ÚAN II
– V9 RI – malý okraj
– R6 BM – celá plocha
– R3 BM - polovina plochy
– R4 BM – velmi malý okraj
– L1 BV – téměř celá plocha
– L2 BV - celá plocha
– L3 BV – převažující část plochy
Pro realizaci konkrétních stavebních záměrů platí podmínky § 22 z.20/1987 Sb.
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4.8 Krajina
Základní informace o krajinném rázu dotčené oblasti a správního území jsou uvedeny v kapitole 3.7.3.
na straně 50, kde je také metodou prostorové a charakterové diferenciace provedena identifikace
znaků krajinného rázu potenciálně dotčeného krajinného prostoru, který lze identifikovat přibližně
v rozsahu řešeného území.
Veškeré lokality jsou navrženy v návaznosti na zastavěná území a respektují aktuální obraz sídla
v krajině. Za citlivé místo, které by mohlo znamenat ovlivnění charakteristik krajinného rázu lze
považovat lokality:
K1, K2 BM – rozsáhlé lokality rozvíjející zastavěné území západním směrem, v pohledové
expozici s MPZ, lokality jsou již zastavitelné podle platného ÚPNSÚ, po veřejném
projednání je ke K2 vymezena nová dílčí zastavitelná plocha 53/4 BM, která jí rozšiřuje.
K36 BM – poměrně rozsáhlá lokalita s travním porostem, pod místní částí Útočiště, se
zajímavou morfologií povrchu, uceluje půdorys v návaznosti na obchvat, již zastavitelná.
K29, K26, K28, K25, K22, K20, K21 BM – soubor ploch doplňujících nezastavěné travnaté
plochy mezi morfologickými útvary s acidofilními doubravami, útvary dotváří přírodní a
estetické hodnoty tohoto okraje zastavěného území; plochy jsou již prověřené ve stávajícím
ÚPNSÚ a vymezené jako zastavitelné, reflektují logický rozvoj mezi obchvatem a městem
pod místní částí Útočiště, plochy již dnes mají charakter městské zeleně.
K31 DS – koridor pro obchvat města vymezený podle požadavků ZÚR ÚK, kde byl již
prověřen, koridor překračuje nivy drobných vodních toků a zasahuje do jejich porostů,
obchvat je nutnou veřejně prospěšnou stavbou snižující imisní a akustické zatížení a obecně
zkvalitňující městský dopravní systém, je navržený v trase s potenciálním nejnižším
zásahem do krajinného rázu a vzhledem k sevření města Ohří a svahy nastupujícího
Krušnohoří také v jediné možné variantě.
K19 OS – rozsáhlá lokalita pro golfové hřiště zasahujících převážně do ovocných sadů, a
také do výškově odstupňovaných plužin s loukami oddělenými liniovými porosty křovin,
s návazností na zchátralý statek Šumná – nemovitá kulturní památka, podmínkou záměru
hřiště je respektování přirozeného reliéfu terénu a zachování rytmizované krajinné zeleně,
záměry jsou v této ploše podmíněné zpracování kauzálního hodnocení vlivů na krajinný ráz.
M8 BM - rozsáhlé zastavitelné území, částečně již zastavitelné podle stávajícího ÚPSÚ, na
neobdělávané orné půdě s extenzivními travními porosty, s členitou a dynamickou morfologií
povrhu, při okrajích vynechaný pahorek se vzrostlou zelení, spolu s plochou M7 a ostatními
nezastavitelnými plochami, velkorysé travnaté plochy s atraktivní morfologií a s remízy
vytváří pro zastavěný okraj města estetické hodnoty; plocha reflektuje logický rozvoj
ucelující půdorys města v prostoru mezi okrajem zastavěného území výrobním okrajem a
imisními výsadbami. Nově po veřejném projednání návrhu ÚP je plocha M8 dále rozšířena o
pás orné půdy na níž se nachází středněvěký vysázený pás imisní zeleně lesního
charakteru, lokalita 53/5 BV. Plocha 53/5 také zasahuje S okrajem do lučního porostu
s výskytem silně ohroženého koniklece lužního (Pulsatilla pratensis).
M7 BZ – plocha pro 1 RD na velké rozloze, zasahuje do přírodně a esteticky hodnotných
morfologických útvarů s vymapovaným úzkolistým stepním trávníkem a s výskytem
koniklece lučního (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), přírodní prvky je nutné z plochy
vynechat.
S1 BV – plocha rozvíjí drobné venkovské osídlení v Suchém dole v návaznosti na zastavěné
území, lokalita situovaná na dílčí terénní hraně v úpatí mohutného svahu Křížového vrchu.
53/1 a 53/6 VL – nové rozvojové lokality v průmyslové zóně Verne, které rozlohou částečně
zasahují do okraje nivních porostů Hradišťského potoka.
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5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště
chráněná území a ptačí oblasti.
Z hlediska ZCHÚ a přírodních parků
Návrh územního plánu respektuje vyhlášená zvláště chráněná území a přírodní parky viz kapitola
3.7.2. na str. 47. Předpokládaný rozvoj je vymezený mimo tato území a neovlivňuje je ani žádným
sekundárním způsobem.
Územní soustavy NATURA 2000
V řešeném území se nacházejí ptačí oblasti a evropsky významné lokality:
CZ0420160 - Evropsky významná lokalita Podmilesy, k.ú.: Klášterec nad Ohří, Miřetice u
Klášterce nad Ohří, Mikulovice u Vernéřova,
CZ0424125 - Evropsky významná lokalita Doupovské hory, k.ú.: Vernéřov, Miřetice u
Klášterce nad Ohří, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří,
Rašovice u Klášterce nad Ohří, Klášterecká Jeseň,
CZ0411002 - Ptačí oblast Doupovské hory, k.ú.: Vernéřov, Miřetice u Klášterce nad Ohří,
Lestkov u Klášterce nad Ohří, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Rašovice u Klášterce nad
Ohří, Klášterecká Jeseň.
Zastavitelná území a přestavbové lokality, které se nacházejí v překryvu s evropsky významnými
lokalitami a ptačími oblastmi:
Evropsky významná lokalita a ptačí oblast Doupovské hory
– K19 OS – nové zastavitelné území, částečně zasahuje JZ okrajem do EVL
– L1 BV - nové zastavitelné území, plocha navazuje na zastavěné území Lestkova a
uceluje jeho půdorys, TTP (T1.1) a (K3)
– L2 BV – území zastavitelné již podle platného ÚPNSÚ, plocha navazuje na zastavěné
území Lestkova a uceluje půdorys
– L3 BV - území zastavitelné již podle platného ÚPNSÚ
– 53/13 BV – nové zastavitelné území
– 53/10 BV - nové zastavitelné území
– 53/3 BV - nové zastavitelné území
– R3 BM - území zastavitelné již podle platného ÚPNSÚ
– R4 BM - nové zastavitelné území, území navazující na zastavěné území, antropogenní
plocha
– R5 BM - nové zastavitelné území, území navazující na zastavěné území, antropogenní
plocha
– R6 BM- nové zastavitelné území, území navazující na zastavěné území, antropogenní
plocha – obdělávané pole
– R1 BM – přestavbová lokalita
– S1 BV -území zastavitelné již podle platného ÚPNSÚ, orná půda
Pouze ptačí oblast Doupovské hory
– J9 TI – nové zastavitelné území, plocha pro místní ČOV s nízkou kapacitou
– J4 BM – nové zastavitelné území, drobná plocha s antropogenními vlivy, uceluje půdorys
Klášterecké Jeseně
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6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně
plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních,
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a
záporných.
Hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu,
horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví
architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi
vyhodnocení.
Posuzovaný návrh nového územního plánu [1] je novou územně plánovací koncepcí odpovídající
aktuálně platným právním normám. Územní plán definuje zastavěné území, vymezuje nová
zastavitelná území a plochy přestavby na základě aktuálních požadavků vlastníků pozemků, podle
potřeb rozvoje města a na základě požadavků ZÚR ÚK. Těžištěm vymezených nových zastavitelných
ploch jsou plochy pro bydlení v RD BM a BV, které jsou vymezované v návaznosti na stávající
zastavěné územ a půdorys sídla. Dochází také k rozvoji průmyslové zóny Verne. Výrobní plochy uvnitř
města se nově rozvíjejí po provedeném veřejném projednání o nová zastavitelná území – jedná se
výrobní areál bývalé Porcelánky. Nově je vymezena lokalita OS (plochy občanského vybavení – TV a
sportovní vybavení) pro golfové hřiště. Podle požadavku nadřazené územně plánovací dokumentace je
upřesněna trasa dopravního koridoru obchvatu na I/13, koridor pro zkapacitnění I/13 a koridor
železniční trati. Nutnost obchvatu města vyplívá z nevhodného trasování tranzitní komunikace středem
města.
V rámci přestavbových území nedochází v Klášterci k významnějším změnám s možnostmi ovlivnění
životního prostředí. Velké množství ploch je převzato z aktuálně platného územního plánu sídelního
útvaru.
V souladu se stanoviskem KÚ [2] a po uplatnění námitek na základě veřejného projednání také
stanoviskem [8] je hodnocení provedeno pro územní plán jako celek, se zaměřením na veškeré
lokality, které předpokládanými změnami mohou měnit stávající stav a mohou ve větší či menší míře
ovlivňovat charakteristiky jednotlivých složek životního prostředí viz kapitola 4.
Předkládaná koncepce ÚP přímo nenavrhuje konkrétní záměry s vlivy na životní prostředí, pouze
vytváří předpoklady pro budoucí umístění takových záměrů. V rámci pořizování ÚP nejsou definovaná
konkrétní stavební, technologická a organizační řešení, neznáme vyvolané dopravní zatížení,
parametry případných zdrojů a jejich kapacitní charakteristiky. Vyhodnocení vlivů je provedeno na
základě dostupných informací o stávajícím stavu životního prostředí a podle definice navrhovaného
funkčního využití území, která je však pro exaktní vyjádření vlivů poměrně široká. Cílem hodnocení je
definovat a upozornit na možnosti budoucích předpokládaných vlivů a předběžně stanovit opatření pro
jejich eliminaci, tak aby s nimi v předstihu mohlo být počítáno při přípravě konkrétních záměrů.
Změny jsou navrhovány pouze v jedné návrhové variantě, vyhodnocení vlivů SEA je zpracováno k
návrhu ÚP. Zachování stávajícího stavu - tzv. nulová varianta, je popsána v kapitole 3. a 4. V níže
uvedených odstavcích je komentována navrhovaná aktivní varianta.

6.1 Vlivy na obyvatelstvo
–
–
–
–
–
–

–

–

Pozitivní vlivy na obyvatelstvo
Rozvoj bydlení, rekreace a cestovního ruchu
Možnosti rozvoje místní společnosti
Možnost rozvoje výrobních ploch
Sociálně – ekonomické důsledky spočívající v umožnění umístění záměrů vytvářejících
pracovní místa
Sekundární ekonomický přínos
Snížení expozice obyvatelstva hlukem a imisemi z dopravního zatížení stabilizováním
trasy obchvatu.
Negativní vlivy na obyvatelstvo
Zvýšení akustické expozice obyvatelstva v okolí páteřních komunikací I/13 a II/224
navýšením dopravního zatížení o dopravu vyvolanou novými obyvateli z nových
zastavitelných ploch pro bydlení a dopravu, a ze záměrů umístěných v nových
zastavitelných výrobních plochách.
Umožnění realizace nových kapacitních výrobních záměrů s novými stacionárními zdroji
znečištění ovzduší a hluku, tyto záměry jsou vymístěny do zóny Verne, která ideálně leží
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–

v dostatečném odstupu od zastavěného území města a v návaznosti na méně rázovitý a
více indiferentní prostor pánve.
Zvýšení kapacity stávajících výrobních ploch v areálu po bývalé Porcelánce a vymezení
nové zastavitelné plochy výroby drobné a řemeslné v zemědělském výrobním areálu
v sadech.

Předpokladem umístění nových záměrů bude dodržení imisních limitů ve smyslu z.201/2012 Sb. a
maximálních přípustných hladin hluku ve venkovním prostoru staveb bydlení a území ve smyslu
NV.272/2011 Sb. stanovených na ochranu zdraví lidí.
Dodržení této podmínky je možné při umisťování nových záměrů splnit. Z koncepce územního plánu
přímo nevyplývají negativní vlivy na zdraví obyvatelstva přesahující únosnou míru.
Podrobná řešení vlivů na ovzduší a akustickou situaci jsou obsažena v kapitolách 6.6 a 6.7. Spočívají
ve vyhodnocení nových záměrů s významnými stacionárními zdroji hluku a znečištění ovzduší vůči
platným limitům stanoveným na ochranu zdraví lidí před nepříznivými účinky hluku a imisního zatížení
ovzduší. Stejným způsobem je uplatněno opatření také pro záměry vyvolávající významné dopravní
zatížení.
Na ochranu zdraví obyvatelstva před hlukem jsou stanovena příslušná opatření.

6.2 Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu a flóru
Vlivy na flóru a faunu na úrovni koncepce územního plánu spočívají především ve vymezení nových
zastavitelných území a uvolnění stávajících biotopů pro jejich budoucí odstranění v souvislosti
s realizací záměrů naplňujících příslušné regulativy jednotlivých funkčních ploch. Další vlivy na flóru a
faunu souvisejí až s provozem budoucích záměrů. Protože interval budoucích činností a záměrů pro
každou funkční plochu je velmi široký, je obtížné vlivy z provozu ve fázi posouzení vlivů koncepce
územního plánu ověřovat.
Vliv na flóru a faunu zastavěním (odstraněním) může být předpokládán zejména u lokalit na nichž se
v současnosti nacházejí hodnotnější přírodě blízké ekosystémy např. v okolí vodních útvarů,
v plochách vzrostlé zeleně směřujících ke klimaxu a v ekotonových společenstvech na rozhraní
ekosystémů, ve zvláště chráněných území. Vlivy jsou hodnoceny zejména s ohledem na obecnou
druhovou ochranu ZCHD ve smyslu z.114/1992 Sb. v platném znění a nutnost zachování jejich
biotopů. Zábory orné půdy, která i když leží ladem a nachází se na ní ruderální porost, je v současnosti
obdělávatelná a pokud výstavba nebude zastavovat do „neobdělávatelných okrajů“, niv vodních toků,
remízů nebo jiné formy rozptýlené zeleně, se významné vlivy na faunu a flóru nepředpokládají. Také
exponované plochy uvnitř sídla, které se nacházejí v území s trvalou přítomností lidí nebývají
významnými ekosystémy s výskytem ZCHD. Mezi tyto plochy však nelze počítat fragmenty přírodních
biotopů vázané na specifické terénní útvary.
Pro ověření stávajícího stavu území bylo v lokalitách určených pro SEA provedeno místní šetření a
biologické rešerše a byla získána data z nálezové databáze AOPK. Cílem bylo vymapování hodnotné
přirozené vegetace a orientační ověření výskytu ZCHD ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Viz kapitola
4.4.

Vlivy z hlediska záboru biotopů
Lokality které představují středně významné vlivy z hlediska záboru biotopů a vyžadují provedení
opatření
– K19 OS - Přírodní biotopy se vyskytují pouze na severovýchodním úpatí zříceniny hradu
Šumburk. Jedná se o běžně obhospodařované ovsíkové mezofilní louky s keřovými liniemi
a nálety. Svahy hradu Šumburk jsou porostlé hercynskými doubravami. Částečně do
plochy zasahuje i biotop skalní vegetace s kostřavou sivou na hranách svahů nad řekou
Ohře poblíž Ohřecké louky. Na louce jižně od osady Šumná je udáván výskyt koniklece
lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) ze 70.let. Uplatnění záměrů může
omezit výskyt silně ohroženého druhu.
•

–

Protože se jedná o velmi pravděpodobný výskyt ZCHD je využití této plochy nutné
podmínit zpracování biologického hodnocení ve fázi přípravy záměru ve stupni EIA
nebo DUR.
K31 DS – Rozsáhlá plocha pro realizaci liniové dopravní stavby, obchvatu města
vyplývající ze ZÚR ÚK. Plocha překračuje nivy vodních toků a zákonná VKP a na ně
navázané biokoridory ÚSES včetně biotopů jasano-olšových luhů (L2.2), mezofilních
vysokých křovin (K3) a suché acidofilní doubravy (L7.1), a míst s udávanými výskyty
ZCHD: strnada lučního (Miliaria calandra), chřástala polního (Crex crex), upolínu
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evropského (Trollius altissimus). V nivách vodních toků lze očekávat výskyt dalších
běžných ZCHD.
•

Přípravu záměru obchvatu je nutné ve stupni EIA nebo DUR doložit biologickým
hodnocením s cílem nastavení eliminačních opatření ke snížení vlivů na ZCHD
(transfery, projektová opatření – průchodnost apod.)

•

–

Záměr obchvatu by měl být navržený s ohledem na minimalizaci zásahu do
zákonných VKP (niv vodních toků) a musí zajistit dostatečnou prostupnost lokálních
biokoridorů pro biotu situovaných v nivách drobných vodních toků, které stavba kříží,
to je nutné prokázat v rámci projektové dokumentace ve stupni EIA nebo DUR.
K47 a K48 RZ - Plochy pro zahrádkářskou kolonii zasahují do zákonných VKP - nivních
porostů mokřadních olšin (L2.2) a jasanovo-olšového luku (L1), do okraje lokálního
biokoridoru.
•

–

Rozsah lokalit je nutné omezit mimo nivní porosty mokřadních olšin a jasanovoolšového luhu.
K39 BM – Plocha na severním okraji Klášterce n.O. V minulosti udáván výskyt prstnatce
májového a úpolínu evropského. Plocha nebyla mapována jako přírodní biotop.
•

–

Přípravu záměrů je nutné ve stupni DUR doložit biologickým hodnocením s cílem
nastavení eliminačních opatření ke snížení vlivů na ZCHD (transfery, projektová
opatření apod.)
K40 BM – Kóta 366,6 na severním okraji Klášterce n.O. Pahorek s výskytem úzkolistého
stepního trávníku (T3.3D) a vysokými křovinami na jeho jižním úpatí. Lokalita postupně
zarůstá křovinným náletem (K3).
•

Přípravu záměrů je nutné ve stupni DUR doložit biologickým hodnocením s cílem
nastavení eliminačních opatření ke snížení vlivů na ZCHD (transfery, projektová
opatření apod.)

•

–

Rozsah lokality je nutné omezit mimo zarostlý pahorek s výskytem úzkolistého
stepního trávníku (T3.3D)
M7 BZ – Součástí plochy je morfologický útvar s keřovým porostem a úskolistým stepním
trávníkem T3.3D, s vymapovaným výskytem koniklece lučního (Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica).
•

Přípravu záměrů je nutné ve stupni DUR doložit biologickým hodnocením s cílem
nastavení eliminačních opatření ke snížení vlivů na ZCHD (transfery, projektová
opatření apod.)

•

–

Rozsah lokality je nutné omezit mimo zarostlý pahorek s výskytem úzkolistého
stepního trávníku (T3.3D)
M8 BM a 53/5 BM V době zpracování vyhodnocení z prosince 2013 byl podle ÚAP Kadaň
III. na ploše registrovaný významný krajinný prvek, aktuálně projednávané ÚAP IV. již
tento VKP neobsahují. Na ploše se nachází běžný biotop mezofilní ovsíkové louky (T1.1).
Lokalita byla po veřejném projednání rozšířena o pás zasahující do plochy imisních
výsadeb lokalitou 53/5, do plochy v s okraji zasahuje louka s biotopem silně ohroženého
koniklece lučního.
•

Uplatnění záměrů v 53/5 je nutné podmínit zpracováním biologického hodnocení.
Vzhledem k ekotonovému charakteru rozhraní dnes středněvěkého porostu imisních
výsadeb mezofilní ovsíkové louky T1.1 lze v území předpokládat vyšší výskyt
zvláště chráněných druhů plazů např. (Lacerta agilis, Anguis fragilis), okraj výsadeb
je vhodným hnízdním biotopem ptáků (např. Lanius collurio, Oriolus oriolus,
Saxicola rubetra apod.)

•

–

Vzhledem k rozsahu obou lokalit a přírodě blízkému charakteru území je nutné
podmínit uplatnění záměrů v těchto lokalitách zpracováním územní studie. Jedním z
cílů řešení územní studie by mělo být zachování kompaktního porostu imisních
výsadeb. V sousední ploše jsou vymezena rozsáhlá rozvojová území pro bydlení.
Uvolnění části zapojeného porostu lesního charakteru (který není v ochraně
PUPFL), není opodstatněné nezbytností využití této části lokality a lze jej považovat
za nevhodné a v rozporu s veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny zejména
z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů. Klášterec nabízí velké množství jiných
kapacitních rozvojových ploch pro bydlení, které bude obtížné naplnit.
M10 VP – Lokalita pro dopravní stavbu zasahuje do drobné mokřadní plochy s vlhkou
pcháčovou loukou (T1.5) a mokřadními vrbinami (K1), s možnostmi výskytu ZCHD.
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•

–

Přípravu záměrů je nutné ve stupni DUR doložit biologickým hodnocením s cílem
nastavení eliminačních opatření ke snížení vlivů na ZCHD (transfery, projektová
opatření apod.)
L2 BV – Plocha na jižním okraji obce Lestkov, na kterou zasahují z okolního lesního
porostu hercynské dubohabřiny (L3.1) a suché bylinné lemy (T4.1)., plocha
s předpokládaným výskytem ohrožené lilie zlatohlavé (Lilium martagon), významné
ovlivnění se nepředpokládá, v okolí jsou dostatečné náhradní plochy.
•

–

Přípravu záměrů je nutné ve stupni DUR doložit biologickým hodnocením s cílem
nastavení eliminačních opatření ke snížení vlivů na ZCHD (transfery, projektová
opatření apod.)
53/6 a 53/1 VL – nové rozvojové plochy VL, V okrajem se přibližují k nivě Hradišťského
potoka a v této části do nich zasahují mokřadní vrbiny.
•

Záměry do těchto ploch je nutné umisťovat mimo mokřadní vrbiny

•

–

–

Využití těchto lokalit je nutné pomínit zpracováním biologického hodnocení zéjména
kvůli možnostem výskytu ZCHD plazů, obojživelníků a ptáků (např. Bufo bufo, Rana
ridibunda, Lacerta agilis, Anguis fragilis, Coronella austriaca, Lanius collurio)
s vazbami na nivní porosty (migrace, rozmnožování, sběr potravy, úkryt).
53/11 VL Rozšíření výrobního areálu po Porcelánce na navážku jižně s porostem křovin a
mladých náletů, zaznamenám výskyt Lanius collurio, další možné druhy jsou např. Lacerta
agilis, Anguis fragilis apod., křoviny poskytují dobré podmínky pro hnízdění některých
druhů ptáků.
• Využití lokality je nutné pomínit zpracování biologického hodnocení.
V7 DS – Plocha zarůstající křovinným náletem v blízkosti trafostanice s udávaným
výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), zasahuje do mokřadu s mokřadními
olšinami (L1) a s tůní (V1F).
•

–

Přípravu záměrů je nutné ve stupni DUR doložit biologickým hodnocením s cílem
nastavení eliminačních opatření ke snížení vlivů na ZCHD (transfery, projektová
opatření apod.)
V9 RI – Plocha pro RI v okrajích s mokřadními vrbinami (K1) navázanými na zamokřené
strouhy. V Mikulovickém rybníku v sousedství lokality výskyt ohroženého raka bahenního
(Astacus leptodactylus),
•

Využití této lokality nesmí sníži kvalitu vody v Mikulovickém rybníku s výskytem
ohroženéh raka bahenního (Astacus leptodactylus). Likvidaci odpadních
splaškových vod v této lokalitě není vhodné řešit předčistícím zařízením s vyústěním
do vodoteče a do rybníka.

Lokality které představují málo významné vlivy z hlediska záboru biotopů
– K29 BM – Plocha s udávaným výskytem ohrožené ropuchy obecné (Bufo bufo), silně
ohroženého skokana štíhlého (Rana dalmatina) a skokana skřehotavého (Rana
ridibunda), poblíž hřiště u Lázeňské Zóny v Klášterci n.O. V okolí lokality se nacházejí
dostatečné volné plochy v rámci biokoridoru LBK.
– L3 BV – Plocha na jižním okraji obce Lestkov, s udávaným výskytem ohrožené ropuchy
obecné (Bufo bufo). Jedná se o běžně se vyskytující ZCHD, v okolí se nacházejí
dostatečné náhradní plochy.
Ostatní lokality nepředstavují významné ovlivnění biotopů záborem.

Vlivy z hlediska budoucích činností v rámci nově vymezených regulativů funkčního využití území
Žádná z předmětných lokalit nezakládá vznik expoziční cesty budoucích záměrů k ovlivnění biotopů a
ekosystémů z hlediska využití území.

Ovlivnění ekologické stability území
V řešené území je nízký podíl aktivně využívaných zemědělských ploch. Místní krajina je tvořena
vysokým podílem lesních porostů a extenzivních travních porostů s mozaikami přírodních nebo přírodě
blízkých biotopů. Správní území vykazuje vysokou ekologickou stabilitu. Veškeré plochy jsou vázané
na zastavěná území sídel a nepředstavují významný úbytek stabilních ploch (GES).
Uplatněním územního plánu nedojde k ovlivnění ekologické stability území.
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Ovlivnění z hlediska prostupnosti krajiny pro biotu
Nová zastavitelná území, kromě těch v nivách vodních toků viz výše, jsou navázána na stávající
půdorys a zastavěná území sídla a neovlivňují významně prostupnost krajiny pro biotu. Ta je zajištěna
také vymezeným ÚSES.
Z hlediska prostupnosti krajiny nejsou na území kladeny žádné zvláštní nároky. Uplatněním územního
plánu nedojde k ovlivnění prostupnosti krajiny pro biotu. Pro zajištění prostupnosti lokálních biokoridorů
v nivách vodních toků, které jsou v překryvu s výstavbou obchvatu byla stanovena opatření v odstavci
výše.

Závěr
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy z hlediska záboru ploch zeleně v nových zastavitelných územích,
z hlediska budoucích činností v rámci nově vymezených regulativů funkčního využití území, z hlediska
ekologické stability území a prostupnosti krajiny pro biotu jsou řešitelné v míře únosného zatížení za
předpokladu uplatnění eliminačních opatření viz kapitola 8.

6.3 Vlivy na půdu
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na
pozemky určené k plnění funkcí lesa je obsaženo v návrhu ÚP [1].

Z hlediska ZPF
Hodnocený návrh [1] předpokládá uvolnění ochranných podmínek ZPF ve všech nově vymezovaných
zastavitelných územích v celkovém rozsahu cca 239,68 ha.
Podle tříd přednosti k ochraně ZPF (v.48/2011 Sb.):
– I. třídy ochrany:
3,9588 ha
– II. třídy ochrany:
95,0035 ha
– III. třída ochrany:
17,0260 ha
– IV. třída ochrany:
36,0063 ha
– V. třídy ochrany:
101,1246 ha
Zábor ZPF v návrhu [1] je nutné řešit na základě požadavků dotčeného orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu, který postupuje podle zákona 334/1992 Sb. a zejména dohlíží nad váhou veřejného
zájmu, který by měl u lokalit v I. a II. třídě ochrany ZPF výrazně převážit nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu.

Z hlediska PUPFL
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa není návrhem [1] dotčena.

Z hlediska kvality půd
Eroze
Vodní eroze půd a související negativní jevy – odnášení úrodné vrstvy do okolí, znečištění vodních
toků, zanášení příkopů a nemovitého majetku v okolí, může nastat v souvislosti s uplatňováním záměrů
v lokalitě K19 OS, která umožňuje realizaci golfového hřiště. Lokalita rozsáhlé území ve volné krajině
zasahující do svažitého terénu na úpatí vrchu Šumná, kde se podle podkladů VÚMOP nacházejí půdy
silně náchylné k vodní erozi. Plošně rozsáhlé záměry představující možnosti změn v morfologii terénu
a realizaci využívaných nezpevněných ploch bez vegetačního krytu zde mohou bez provedení
protierozních opatření představovat riziko možností vzniku vodní eroze. Vznik vodní eroze je nutné
předpokládat také ve fázi výstavby.
Pro eliminaci možností vzniku vodní eroze je u této plochy nutné provedení eliminačních opatření.
Lokality změn nejsou exponované větrné erozi..
V navrhovaných lokalitách nejsou evidovány staré ekologické zátěže.
Navrhovaná funkční využití nepředstavují v žádné z ostatních lokalit významné možnosti kontaminace
půd cizorodými látkami.
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Závěr
Vlivy na ochranné podmínky PUPFL a ZPF a kvalitu půd jsou v rámci návrhu ÚP řešitelné v únosné
míře.

6.4 Vlivy na vodu
Ovlivnění zdrojů vody
Řešené lokality náležící do CHOPAV Krušné hory:
– Lokality v k.ú. Klášterecká Jeseň
•
–

zastavitelná území: J10, J2, J3, J, J5, J6, J7, J8

• přestavbové lokality: J1
Lokality v k.ú. Klášterec nad Ohří
•

zastavitelná území: K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31,
K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K47, K48, K49

Vymezená zastavitelná a přestavbová území nemají z hlediska funkčního využití a zastavění
vliv na předmět ochrany CHOPAV Krušného hory ve smyslu § 28 z.254/2001 Sb..
Vymezená zastavitelná a přestavbová území neleží v území chráněných pro akumulaci
povrchových vod.
Lokality nejsou dotčené PHO vodních zdrojů
Koncepce zásobování vodu se uplatněním územního plánu nemění, zásobování vodou je
řešeno napojením na veřejný vodovod.
Významné ovlivnění kvality a vydatnosti vodních zdrojů není v souvislosti s navrhovanými změnami
předpokládáno. Možnost využívání individuálních zdrojů a domovních studní ve venkovských sídlech,
kde není možné připojení na veřejný vodovodní řad je nutné posuzovat individuálně.

Ovlivnění odtokových poměrů
Územní plán vymezuje nová zastavitelná území. V souladu s navrženým funkčním využitím lze
očekávat, že v případě ploch bydlení (BM, BZ, BV), ploch rekreace (RI, RZ), ploch smíšených (SC, SO)
a ploch občanské vybavenosti (OV, OK, OS) budou vznikat hlavně splaškové odpadní vody
standardního komunálního charakteru a dešťové vody ze střech nových objektů a z nových
zpevněných ploch.
V případě ploch výroby a skladování (VL, VD) a smíšených ploch komerčních (SK) je možný vznik
technologických odpadních vod různého charakteru dle konkrétní výroby, splaškových odpadních vod
standardního komunálního charakteru z činnosti zaměstnanců, a dešťových vod ze střech nových
objektů a z nových zpevněných ploch. Dešťové vody budou také vznikat z ploch nových komunikací,
parkovišť a nadzemních objektů v plochách dopravních staveb a veřejných prostranství (DS, VP).
Splaškové a technologické odpadní vody
Koncepce odvádění splaškových odpadních vod se vymezením nových zastavitelných ploch nemění.
Splaškové vody obvyklého komunálního charakteru budou vznikat ve všech navrhovaných plochách
zastavitelného území, které představují stavby s pobytem lidí a instalaci příslušného sociálního nebo
hygienického zařízení. Technologické odpadní vody mohou vznikat z provozu nových technologií v
rámci ploch výroby a skladování, a ploch smíšených komerčních.
Významné vlivy z hlediska kvality se nepředpokládají u běžných splaškových vod. Likvidaci
technologických odpadních vod je nutné řešit individuálním čistícím zařízením odpovídajícím
charakteristickému znečištění, tak aby odpadní vody před vtokem do veřejné kanalizace byly v úrovni
limitů stanovených v provozním řádu kanalizace. Např. vody z úpravy potravin s vysokým obsahem
nerozpuštěných látek je nutné opatřit „tukovým lapolem“ apod.
Splaškové odpadní vody z prostoru města jsou svedeny na ČOV v Klášterci nad Ohří. Průmyslová
zóna Verne je vybavena vlastními dvěma čistírnami, pro Kláštereckou Jeseň je navržena plocha TI pro
novou ČOV. Pro rozvojové plochy v Rašovicích se uvažuje s napojením na ČOV Klášterec. Ostatní
sídla mají likvidaci odpadních splaškových vod řešenou individuálním způsobem (jímky s vyvážením,
domovní ČOV s vyústěním do vodotečí apod.) Většina nových zastavitelných ploch je řešena
vybudováním kanalizačních řadů splaškové oddílné kanalizace pro veřejnou potřebu, tam kde to není
možné, lze použít individuální způsoby likvidace splaškových odpadních vod. Lokálním čištěním
odpadních vod budou vybaveny místní části Hradiště, Lestkov a Suchý Důl nebo jejich jímáním v
nepropustných žumpách – dtto ostatní stavby v krajině ( Šumburský statek ). Odkanalizování objektů
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chatové zástavby ( plochy rekreace ) bude řešeno žumpami. Zřízení žumpy bude podmínkou
jakéhokoliv rozšíření rekreační chaty.
Systém likvidace je v souladu PRVAK Ústeckého kraje.
V případě plochy J9 TI, která je připravená pro místní novou ČOV je nutné upozornit na absenci blízké
navazující vodoteče, která by sloužila jako recipient. Předčištěné odpadní vody bude tedy nutné
z území odvést kanalizací do nejbližší vhodné vodoteče. Úroveň a množství předčištěné odpadní vody
potom nesmí znamenat zhoršení kvality vod v této vodoteči nad přípustnou úroveň ve smyslu NV.
401/2015 Sb. a to zejména v období minimálních průtoků.
Významné ovlivnění kvality a množství vod odváděním a čištěním splaškových se nepředpokládá.
Z hlediska množství a kvality dešťových vod
Návrh ÚP předpokládá pro nové zastavitelné plochy oddílnou kanalizace a samostatné nakládání
s dešťovými a splaškovými vodami.
Pro zkvalitnění retenčních možností území a zpomalení odtoku vod při přívalových deštích je nutné
upřednostnit zasakování a využívání dešťových vod v místě svého vzniku. Pokud zasakování není
technicky řešitelné s ohledem na dispoziční podmínky území a vlastnosti horninového prostředí, je
možné odvádět dešťové vody do povrchových vodních toků prostřednictvím kanalizace. V takovém
případě je zapotřebí uplatnit zařízení na zdržení objemu vody pro přívalový déšť retencí s řízeným
odtokem.
V případě odvádění předčištěných splaškových vod z individuálních zařízení do vodotečí, nesmí vlivem
jejich provozu dojít ke znečištění povrchových vod nad míru přípustného znečištění aktuálně ve smyslu
NV. 401/2015 Sb.
Lokality určené k bydlení nepředstavují významná rizika zhoršení kvality vod likvidací vod dešťových.
Významnější nepříznivé vlivy mohou nastat v důsledku záměrů realizovaných na plochách lehké
výroby a skladování VL, kde jsou možnosti umístění výrobních technologií se specifickými požadavky
na manipulaci s látkami ohrožujícími kvalitu vod. Také v plochách umožňujících výstavbu
kapacitnějších parkovišť může docházet ke kontaminaci ploch úkapy provozních kapalin. Ovlivnění
kvality povrchových vod zde může také spočívat v havarijním úniku nebo v dlouhodobé „skryté“
kontaminaci odtékajících dešťových vod.
Z ploch které mohou být kontaminované musí být dešťové vody odváděny přes odpovídající čistící
zařízení (např. odlučovače ropných látek). Kvalita vod v recipientu nesmí vlivem odváděním dešťových
vod překračovat imisní limity přípustného znečištění povrchových vod ve smyslu NV. 401/2015 Sb.
Zasakovat je možné pouze dešťové vody bez obsahu závadných látek ohrožujících jejich kvalitu. Také
plochy, které jsou exponované potenciálnímu havarijnímu úniku látek snižujících kvalitu vod (např.
plochy v příslušných skladech, čerpacích stanicích, překladištích, technologických provozech) je
zapotřebí vybavit odvodněním přes havarijní jímky nebo jiné prvky, které umožní zachytit ohrožující
látky přímo v systému kanalizace. Takové plochy nesmí být odvodněny přímo do vodních toků nebo do
zasakování.
Návrh ÚP dále stanovuje podmínku v plochách ležících v záplavovém území Q100. Omezuje zde
činnosti vyžadující uskladnění a manipulaci s látkami, představující v případě zaplavení povodní riziko
kontaminace vody a půdy. Tato podmínka byla také zahrnuta do návrhu opatření.
S ohledem na navržený způsob odvádění dešťových vod se významné vlivy na povrchové a podzemní
vody nepředpokládají.
Z hlediska záplavových území
Územní plán vymezuje záplavová území.
Do záplavového území průtoku 100 leté povodně Q100 zasahují lokality:
přestavbová plocha K9 VP – pro realizaci parkoviště MPZ
nová zastavitelná území
– K43 BM – území zastavitelné již podle aktuálního ÚPNSÚ zasahuje celou rozlohou do
záplavového území Q100
– V10 RZ – plocha pro legalizaci zahrádek malým nevýznamným okrajem zasahuje do
Q100 Prunéřovského potoka
Do aktivní zóny záplavového území Q100:
K43 BM – převažující rozlohou
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K9 VP – nevýznamným okrajem
Lokalitu K43 BM je nutné z návrhu zastavitelných území vyřadit, neboť do aktivní zóny není možné ve
smyslu vodního zákona umisťovat stavby pro bydlení.
Návrhy staveb umisťovaných do záplavového území mimo jeho aktivní zónu v lokalitě K9 VP musí být
řešeny s ohledem na nutnost ochrany těchto staveb před jejich zaplavením při zvýšené úrovni hladiny
vodního toku během povodně. Tyto podmínky jsou detailně řešeny zvláštní právní úpravou aktuálně
vyhláškou „o technických požadavcích na stavby“ 268/2009 Sb.:
V záplavových územích nesmí typ oplocení pozemku a použitý materiál zhoršovat průběh
povodně, oplocení pozemku musí být zejména snadno demontovatelné, bez pevné
podezdívky a musí umožnit snadný průchod povodňových průtoků.
V záplavovém území:
konstrukce staveb pod úrovní hladiny, pro kterou bylo stanoveno záplavové
území, musí být navrženy na mimořádné zatížení, zejména při povodni a
jejím opadnutí,
při povodni musí stavebně technické řešení staveb umožňovat gravitační odtok
vody z nejnižšího podlaží nebo musí být navrženo zařízení pro jednoduché
odčerpávání vody z budov,
nejnižší obytné podlaží se navrhuje tak, aby nosná konstrukce podlah byla nad
úrovní hladiny rozhodné pro stanovení záplavového území,
pokud je stavba, některá její část nebo součást chráněna před vniknutím vody
při povodni, musí být odolná také proti vyplavání a překlopení. Pro podzemní
nádrže na látky, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, je
požadován stupeň bezpečnosti 2 a vyšší nebo posouzení mezních deformací
připojovacích potrubí.
Za předpokladu uplatnění eliminačních opatření se významné vlivy v souvislosti s vymezenými
záplavovými územími nepředpokládají.

6.5 Vlivy na ovzduší a klima
Správní území leží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodů překračování krátkodobého
imisního limitu polétavého prachu PM10 na 3,2 % rozlohy správního území STÚ a překračování
průměrného ročního cílového imisního limitu B(a)P na 6,7 % rozlohy správního území STÚ.
Ovzduší v dobré kvalitě, v mezích limitních hodnot, lze očekávat ve všech venkovských lokalitách,
nejlépe však v Klášterecké Jeseni, Lestkově a Suchém dole. V oblasti Mikulovic a Vernéřova, a
zastavěného území Klášterce se projevují vlivy pánevní oblasti a blízké Kadaně. V centrálních částech
Klášterce je ovzduší přímo utvářeno tranzitní dopravou po I/13 a lokální dopravou po silnicích II. třídy.
V okolí I/13 a při křížení I/13 a II/224 lze očekávat lokální překračování zejména imisních limitů φ
denních koncentrací PM10 a φ ročních koncentrací B(a)P, a zvýšené hodnoty koncentrací NO2. Na to
má také vliv sevření zatížených komunikací zástavbou do uličních kaňonů, kde jsou zhoršené
podmínky provětrávání.
Posuzovaný návrh ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy bydlení (BM, BZ, BV) a plochy rekreace (RI
a RZ), plochy občanské vybavenosti (OV, OS), plochy smíšené obytné (SC, SO), plochy výroby a
skladování – lehký průmysl (VL), plochy smíšené komerční (SK), plochy občanské vybavenosti (OV,
OS), dále plochy veřejných prostranství VP a plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), které
mohou představovat umístění záměrů měnících imisní charakteristiky ovzduší. V případě ploch VP se
jedná o plošně nevýznamné lokality a v tomto textu nejsou dále zmiňovány.
Plochy bydlení, rekreace a smíšené obytné (BM, BZ, BV), (RI a RZ)
Součástí návrhu jsou plochy bydlení a rekreace navazující na stávající zástavbu a ucelující půdorys
sídla. V souvislosti s výstavbou nových RD dojde k navýšení imisního zatížení ovzduší ze spalování
zemního plynu v domácích topeništích, pokud nebudou napojeny na teplovodní systém CZT nebo
nevyužijí možnosti alternativních zdrojů. V souvislosti s naplňování ÚP lze předpokládat v rámci celého
řešeného území umístění cca 1 300 nových bytů. Z hlediska znečištění ovzduší se bude jednat o mírné
navýšení, které by nemělo znamenat překračování imisních limitů. Plochy bydlení nepředstavují
možnosti umístění významných stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. V této souvislosti lze však
doporučit upřednostnění vytápění ekologicky šetrnými způsoby – napojením na horkovod, s použitím
obnovitelných zdrojů (tepelnými čerpadly, s využitím příspěvku solární energie, biomasou) nebo
spalováním zemního plynu. Klášterec nad Ohří má k dispozici horkovod i rozvod plynu.
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Uplatnění rozsáhlých ploch pro bydlení bude znamenat související dopravní navýšení. Jejich
naplňováním bude ve městě postupně přibývat počet RD a obyvatel a s tím dojde také ke vzniku
dopravního zatížení v charakteristické ranní a odpolední špičce. To bude mít i ekvivalentní důsledek
v navýšení imisního zatížení, jenž by v předpokládaném rozsahu maximálním hypotetickém rozsahu
1 307 nových bytů nemělo znamenat způsobení nadlimitního zatížení znečištění ovzduší. Každý byt
zpravidla vytváří dva dopraní pohyby za 24 hodin (odjezd ráno a příjezd večer), pokud nezohledníme
snižující vliv MHD, pěší a cyklo dopravy. Na místních komunikacích lze očekávat vlivem ploch RD
nárůst o desítky až stovky pohybů za 24 hodin, viz tabulka níže. Z hlediska dopravní sítě a kapacity
města je takové zatížení obvyklé a bez možnosti významných změn imisního zatížení.
Významný podíl těchto ploch je vymezený mezi zastavitelná území již v současné době, podle ÚPNSÚ.
Tabulka 22. Odhad dopravních příspěvků ekvivalentních rozvoji po naplnění ploch bydlení
v zastavitelných území a přestavbových lokalitách.
Ulice
Vítězná
U koupaliště
Chomutovská západ (I/13)
Petlérská (II/224)
Ciboušovská
Osvobozená – východ (I/13)
Pražská (II/224)
Rašovice
Lestkov
Suchý důl
Klášterecká Jeseň
Mikulovice
Celkem

Pohyby OA/24 hodin
319
363
838
58
241
321
184
116
16
50
32
76
2 614
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Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL), plochy smíšené komerční (SK)
Funkční využití ploch výroby a skladování – lehký průmysl a drobná a řemeslná výroba, a ploch
smíšených komerčních umožňují umístění výrobních a skladovacích areálů. Mohou to být např.:
u ploch VL:
– plochy výrobních a skladovacích areálů lehkého průmyslu
– plochy odstavných a parkovacích stání
– čerpací stanice pohonných hmot
– stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby
u ploch VD (plochy provozoven drobných výrobních a řemeslných činnosti s minimálními
nároky na dopravní obsluhu a objem zpracovaných materiálů):
– pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby
pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a
steliva apod.),
– stavby pro výrobu obnovitelných energií – vodní elektrárny, bioplynové jednotky
– plochy odstavných a parkovacích stání,
u ploch SK:
– plochy prodeje a služeb regionálního významu
– provozovny drobných výrobních a řemeslných činností
– plochy pro servisní služby silničního provozu – odstavná a parkovací stání nákladních
automobilů a kamionů včetně odpovídajících servisních služeb
– plochy výroby a skladování – lehká výroba
Na rozdíl od ploch bydlení není u záměrů výroby a skladování možné orientační vyjádření druhů a
kapacity stacionárních ani mobilních zdrojů znečištění ovzduší. Vymezené FVU umožňuje realizaci
poměrně širokého spektra záměrů.
Stacionární zdroje lze rozdělit na spalovací pro zásobování objektů teplem s odpovídajícím složením
spalin – NOx, CO, TZL. V této kategorii lze v závislosti na konkrétním záměru většinou očekávat
budoucí malé až střední zdroje a stacionární technologické zdroje (ve smyslu předchozí legislativy)
jimiž jsou výrobní technologická zařízení specifická emisemi podle charakteru technologie. Vyloučena
není ani realizace velkých a zvláště velkých spalovacích a technologických zdrojů. Některé výrobní
technologie mohou být rovněž zdrojem zápachu (např. bioplynové stanice, chovy hospodářských
zvířat, výroba zvířecí stravy apod.). V takovém případě kromě charakteristik zařízení záleží na umístění
zdroje vůči potenciálně zatíženému území.
Záměry v souladu s FVU výroby a skladování mohou být také zdrojem dopravního zatížení se
specifickými dopravními intenzitami a jejich specifickým časovým rozložením. Vyvolaná doprava z
ploch výroby a skladování bude navyšovat stávající dopravní intenzity. V takovém případě záleží na
umístění záměru ve vztahu k páteřní komunikaci, která zajišťuje výjezd z města.
Průmyslová zóna Verne, kde dochází ke stěžejnímu rozvoji výrobních ploch VL je od města vzdálená
s dostatečným odstupem a levým odbočením umožňuje výjezd na tranzitní komunikaci již mimo kontakt
s městskou zástavbou. Pravým odbočením a trasou směrem na západ se tyto vozidla budou podílet na
dopravním proudu ve středu města po ulicích Chomutovská – Osvobozená.
Nově, po veřejném projednání, došlo také k vymezení rozvojových výrobních ploch VL ve vazbě na
výrobní areál bývalé Porcelánky – 53/7 a 53/11. V tomto případě je to území více citlivé na kvalitu
ovzduší vzhledem ke své poloze uvnitř zastavěného území a v blízkosti zastavěných ploch zahrádek
RZ a obytných ploch BM. Nevýhodou je i poloha těchto ploch v nižší poloze vůči zastavěnému území
Klášterce, u říční nivy. Tedy v relativním centru vzniku přirozených teplotních inverzí.
Po veřejném projednání byla také vymezena nová rozvojová lokalita VD (drobná a řemeslná výroba)
53/9 rozšiřující zemědělský areál v sadech při západním okraji zastavěného území Klášterce. Toto
místo rovněž není vhodné pro záměr představující v území nový významnější stacionární zdroj
znečištění ovzduší – především zápachu vzhledem ke své nižší poloze v blízkosti řeky a v blízkosti
zklidněné centrální části města (např. zde nejsou vhodné bioplynové stanice, kompostovací
technologie, některé technologie na zpracování zemědělských produktů apod.). Plocha nemá ani dobré
možnosti dopravního napojení a není vhodná pro záměr představující nový zdroj dopravy – napojení na
tranzitní I/13 vyžaduje průjezd historickou částí města. Je vhodná pro záměr související např.
s obsluhou sadů, který primárně nenavyšuje výrobní kapacitu území a tím nezakládá důvody pro
navýšení dopravních intenzit.
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Plochy občanské vybavenosti (OK), (OS)
Záměry umisťované do ploch OK a OS mohou způsobit ovlivnění ovzduší pokud budou představovat
významné dopravní zdroje (např. velké hypermarkety s nakupováním do aut) nebo s nimi budou
souviset stacionární zdroje znečištění ovzduší související s vytápěním.
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Územní plán upřesňuje požadavek ZÚR ÚK na vymezení dopravního koridoru pro obchvat města na
I/13. Koridor je vymístěný do nezastavěného území pod Útočištěm mimo centrální části a sevřenou
uliční zástavbu. Uplatněním obchvatu se sníží imisní expozice vůči pobytovým plochám lidí, zdroj se
dostane do lépe provětrávaných míst. Obchvat sám o sobě není investicí, která navyšuje dopravní
intenzity, ale bude sloužit jako opatření pro stávající dopravní proud. Významná indukce intenzit
dopravy se v souvislosti se zkvalitněním průjezdu Kláštercem nepředpokládá.
Opatření
Záměry umisťované do ploch VL, VD, SK a OK, OS s možnostmi vyvolávat významné dopravní
zatížení a záměry s významnými stacionárními zdroji, je nutné prověřit rozptylovou studií imisního
zatížení z vyvolané dopravy podle konkrétní projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR, vůči
potenciálně nejzatíženějšímu prostoru pohybu a pobytu lidí, a podle výsledků odborného posouzení
uplatnit eliminační opatření, tak aby svými příspěvky nezpůsobovaly překračování imisních limitů ve
smyslu z. 201/2012 Sb.
Lokality uvnitř zastavěného území Klášterce n.O.53/7 VL, 53/11 VL a 53/6 VD nejsou vhodné pro
záměry se specifickými výrobními zdroji znečištění ovzduší včetně zdrojů zápachu vzhledem k poloze
vůči zastavěnému území města. Lokality nemají vhodný dopravní přístup, což v případě kvality ovzduší
nemusí znamenat vliv na únosnou míru, ale z hlediska dopravního hluku ano.
U lokality 53/9 VD rozšiřující zemědělský areál v sadech při západním okraji zastavěného území
Klášterce je nutné z možností využití vyloučit bioplynové stanice. Lokalita je vůči městu umístěná v
nižší poloze nedaleko řeky a nedaleko historického středu města. Leží v relativně centrální části území,
kde vzniká pravidelný chod chladových inverzí a nepříznivých rozptylových podmínek. Dopravní
napojení je možné pouze průjezdem v těsném okolí obytných domů v centru města. Není vhodná pro
záměry navyšující výrobní kapacitu území s tím související navýšení dopravních intenzit v síti
veřejných komunikací.
Vliv na klima
Nepředpokládá se u žádných změn v území, které může vyvolat uplatnění územního plánu.

Závěr
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou ve všech vymezených lokalitách řešitelné v míře únosného zatížení za
předpokladu uplatnění uvedených eliminačních opatření v lokalitách.

6.6 Vliv hluku
Vyhodnocení vlivu hluku je analogické s vyhodnocením vlivu na kvalitu ovzduší. Většina stacionárních
a mobilních-liniových zdrojů znečištění ovzduší jsou také zdroji hluku. S tím rozdílem, že v případě
hluku jsou více problematické liniové dopravní stavby než bodové stacionární zdroje, u kterých se dá
hluk relativně snadněji omezit opatřením.
Území je ve stávajícím stavu zatíženo tranzitním provozem po I/13, která prochází po ulicích
Osvobozená a Chomutovská a lokálním provozem po silnici II/224 v ulicích Petlérská, Nádražní a
Pražská. Za nejvíce zatížený lze považovat průchod silnice I/13 městem v místech, kde se domy
určené k bydlení přibližují k okraji komunikace. K tomu dochází téměř v celé trase, kromě východního
průmyslového okraje. Nejvíce však v okolí křižovatky ul. Petlérská x Chomutovská x Osvobozená x
Nádražní. Zejména u „trojúhelníku“ ulic Pražská, Nádražní, Osvobozená, kde se navíc potenciálně
uplatňuje zatížení z provozu železniční trati, byť opatřené protihlukovými stěnami.
Za akusticky více zatěžované lze považovat také okolí II/224 v ulicích Petlérská, Nádražní, Pražská,
kde hlavně v jižní části, jsou obytné domy situované v blízkosti této komunikace.
Průchod železniční trati je v celé své délce opatřený protihlukovými stěnami, kromě železničního
přejezdu nedaleko zmiňované křižovatky.
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Plochy bydlení, rekreace a smíšené obytné (BM, BZ, BV), (RI a RZ)
V souvislosti s uplatněním nových obytných ploch BM nedochází k významným možnostem umístění
stacionárních zdrojů hluku. Postupným naplňování ploch BM bude ve městě přibývat počet RD a
obyvatel a s tím dojde také ke vzniku ekvivalentního příspěvku k dopravnímu zatížení v charakteristické
ranní a odpolední špičce, zejména na ulicích obsluhujících jednotlivé rozvojové „zóny“ viz tabulka
v kapitole 6.5. Vzhledem k velikosti města a rozdělení do více ploch se nepředpokládají významné
příspěvky dopravního zatížení na lokálních komunikacích. Zásadní je také funkce obchvatu, který by
měl převzít dopravní zatížení z ploch pod Útočištěm a ploch vymezených v západním okraji
zastavěného území. Také rozlehlá plocha M8 BM je v ÚP podmíněna předchozím připojením na ulici
Osvobozenou prostřednictvím okružní křižovatky v návrhové ploše M10. Pouze část, která je
zastavitelná již podle stávajícího ÚPSÚ, je možné napojit na ul. Ciboušovskou.
Rozvoj v ostatních sídlech a v ostatních většinou drobných a rozptýlených plochách je nevýznamný, a
nebude znamenat významné akustické zatížení.
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL), - drobná řemeslná výroba VD, plochy smíšené
komerční (SK)
Tyto plochy umožňují budoucí umístění záměrů se stacionárními zdroji hluku a záměrů vyvolávajících
specifické dopravní zatížení z hlediska intenzit a časového rozložení. Většinu těchto ploch nový územní
plán přebírá z územního plánu stávajícího, kde došlo k jejich prověření.
Nové kapacitní záměry - areálů s lehkou výrobou a skladů, mohou být umístěny do zastavitelných
ploch připravených v zóně Verne. Zóna se nachází od města s dostatečným odstupem a je napojená
přímo na tranzitní komunikaci. Levým odbočením je potom umožněn zcela nekonfliktní výjezd
východním směrem. Trasování dopravy západním směrem, do doby než bude vystavěný obchvat, je
možné pouze středem města. Kapacitnější záměr v zóně Verne trasovaný západním směrem může
znamenat ekvivalentní příspěvky k akustickému zatížení v okolí ulic přenášejících zatížení I/13 a
zhoršit místní akustické zatížení.
Po veřejném projednání byl územní plán doplněn o vymezení rozvojových lokalit pro výrobu a
skladování – lehký průmysl a drobnou řemeslnou výrobu do zastavěného území města. Jsou jimi
lokality rozšiřující výrobní areál po Porcelánce 53/11 a 53/7 VL, a 53/9 VD rozšiřující stávající
zemědělský areál v sadech při západním okraji zastavěného území Klášterce.
Lokalita 53/11 VL je v blízkém sousedství se stávajícími zahrádkami RZ, jsou situované za místní
komunikací a vynechaným 20 m pásem nezastavěného území za východní hranicí lokality. Také je
blízká rodinným domům v ulici Rašovické ve funkční ploše BM cca 150 m. Stacionární zdroje hluku
budoucích záměrů umisťovaných do této plochy se mohou projevit zejména vůči zahrádkám a v malé
míře také vůči zadním fasádám domů při ulici Rašovická. Budoucí záměry tedy musí tato chráněná
území respektovat. Dopravní napojení 53/11 by bylo konfliktní v případě výjezdu do místní komunikace
naproti zahrádkám (ulice U Porcelánky), záměry je nutné podmínit dopravní obsluhou pouze
prostřednictvím stávajícího areálu a výjezdem na ulici Pražskou, ale i tato trasa je dopravně zatížená a
procházející v těsném kontaktu s obytnými domy. Lokalita proto není vhodná pro umístění záměrů
vyvolávajících další navýšení dopravního zatížení.
Lokalita 53/7 VL rozšiřuje stejný výrobní areál tentokrát jeho východní část za ulicí u Porcelánky.
Jižním a východním okrajem je lokalita blízká zahrádkám RZ – tentokrát z druhé strany. Dopravní
napojení není řešitelné jinak, než průjezdem přes původní Porcelánku opět do ulice Pražská. Plocha je
stejně střetová jako 53/11. Není vhodná pro umístění záměrů významněji navyšujících dopravní
zatížení na Pražské a stacionární zdroje včetně činností na manipulačních plochách v otevřeném
prostoru je nutné navrhovat tak, aby nepůsobily nadměrný hluk vůči zahrádkám. Stejně se může
projevit i pronikání hluku z výroby uvnitř hal přes okna a větrací otvory nebo pronikání hluku přes plášť
hal, který by neposkytoval dostatečný útlum.
Lokalita 53/9 VD pro drobnou a řemeslnou výrobu, která umožní rozvoj stávajícího zemědělského
areálu v sadech v západním okraji zastavěného území Klášterce je v sousedství chat v přestavbové
lokalitě K18 SC. Vůči této lokalitě je nutné zabezpečit stacionární zdroje. Výjezd z území je možný
pouze přes zastavěná obytná území BM, SC, BH. Ani tato lokalita není vhodná pro záměry významněji
zvyšující stávající dopravní intenzity a související hlukové zatížení. Tím by ale neměl být dotčen rozvoj
infrastruktury pro stávající zemědělství-pěstování ovocných stromů, jehož kapacita a tedy i dopravní
zátěž je daná rozlohou sadů a nevytváří důvod pro navyšování dopravních intenzit. Plocha není
z důvodů možného konfliktního řešení dopravního hluku vhodná pro nové výrobní záměry, je ale
možné ji využít pro záměry obsluhující stávající výrobní kapacity území.
Plochy občanské vybavenosti (OS) a plochy smíšené obytné v centrech (SC)
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U těchto ploch platí stejná situace jako v případě ploch výrobních, s tím rozdílem, že tyto plochy slouží
především stávajícímu bydlení a nutně nemusí představovat nový dopravní zdroj v území, ale pouze
změny v lokálních dopravních proudech. Představují např. možnosti umístění staveb pro maloobchodní
prodej a služby (hypermarkety) nebo v případě rozsáhlé plochy OS může být umístěno rozsáhlejší
sportoviště.
Z hlediska možnosti umístění stacionárních zdrojů a možnosti změny v dopravním zatížení jsou citlivé
lokality: K10 SC, K11 SC, K18 SC, K19 OS
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Územní plán upřesňuje požadavek ZÚR ÚK na vymezení dopravního koridoru pro obchvat města na
I/13. Koridor je vymístěný do nezastavěného území pod Útočištěm mimo centrální části a sevřenou
uliční zástavbu. Uplatněním obchvatu se významně sníží akustická expozice ve střední části města
v okolí stávajícího průchodu I/13 vůči venkovnímu prostoru akusticky chráněných staveb, které se
nacházejí ve vzdálenosti menší než je ochranné pásmo komunikace a jsou v současnosti zatížené
hlukem.
Přemístěním tranzitní komunikace se zároveň změní také působiště jejích akustických příspěvků.
Konkrétní řešení obchvatu je tedy nutné navrhnout s ohledem na potřebu ochrany zastavěného území i
nových zastavitelných lokalit a to formou protihlukových stěn, valů nebo formou terénních zářezu apod.
Přehled zastavitelných území a přestavbových lokalit potenciálně exponovaných hlukem z
provozu připravovaného obchvatu: K1 BM, K2 BM, K3 BM, K47 RI, K48 RI, K32 BM, K34 BM, K25 BM,
K35 BM, K29 BM, K36 BM, K40 BM, C3 BM, C4 BM.
Potenciální negativní ovlivnění lze očekávat také u stávajících zastavěných území v části Ciboušov,
Útočiště, sídliště Klášterec, a SZ okraj zastavěného území centrální části města.
Vzhledem ke stávajícímu vedení silnice I/13 a návrhu plochy obchvatu K31 je nevhodně situovaná
plocha M12 RZ. Lokalita je drobných rozměrů a těsně hraničící s plochou dopravního koridoru, takže
její akustická ochrana bude velmi obtížná. V opatřeních je doporučeno tuto plochu z návrhu nového ÚP
vyřadit.
Opatření
Návrh budoucích záměrů v lokalitách K10 SC, K11 SC, K18 SC a K19 OS se stacionárními
zdroji hluku a záměrů vyvolávajících dopravní zatížení, prověřit akustickou studií šíření hluku
ze stacionárních zdrojů a z dopravy podle konkrétní projektové dokumentace, ve stupni EIA
nebo DUR. Akustické příspěvky provozu těchto záměrů by neměly znamenat překročení
limitních hodnot (aktuálně ve smyslu NV.272/2011 Sb.) vůči nejbližším akusticky chráněným
objektům a území.
Do doby než bude zprovozněný obchvat města (K31), je nutné prověřit návrhy budoucích
záměrů v lokalitách V1 VL, V3 VL, V4 VL, V5 SK a V6 SK vyvolávajících významné dopravní
zatížení trasováním dopravy pravým odbočením a dále přes střed města, akustickou studií
šíření hluku z dopravy podle konkrétní projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR.
Akustické příspěvky provozu těchto záměrů by neměly znamenat překročení limitních
hodnot (aktuálně ve smyslu NV.272/2011 Sb.) vůči nejvíce exponovaným akusticky
chráněným objektům a území. Vliv hluku z dopravy je zapotřebí prověřit zejména v nejvíce
exponovaných místech páteřní komunikace I/13 (Za nejvíce exponovaná místa se považují
stávající obytné domy, které jsou situované nejblíže k okraji vozovky při ulicích
Chomutovská a Osvobozená, zejména v okolí křižovatky I/13 a II/224).
Řešení obchvatu města v lokalitě K31 DS je nutné navrhnout s ohledem na nutnost
akustické ochrany stávajícího zastavěného území s převažujícími funkcemi bydlení a
akustické ochrany zastavitelných území pro bydlení a rekreaci. Akustická opatření je nutné
realizovat v rámci stavby obchvatu v lokalitě K31. Vhodnými protihlukovými opatřeními
mohou být např. terénní valy, protihlukové stěny nebo vedení tělesa komunikace v zářezech
a jejich kombinace. Návrh protihlukového řešení stavby obchvatu musí být prověřen ve fázi
přípravy EIA a DUR na základě dopravní studie a akustického modelu v časových
horizontech zprovoznění stavby a ve výhledu min. 10 let.
Z důvodů vysoké akustické expozice a obtížně řešitelných protihlukových opatření je
doporučeno vyřadit plochu M12 RZ z návrhu ÚP.
Lokality 53/7 VL a 53/11 VL nejsou vhodné pro umisťování záměrů vnášejících do území
významnější dopravní zatížení. Výjezd z areálu po bývalé Porcelánce je možný pouze po
stávajících zatížených komunikacích, které jsou v těsném kontaktu s obytnými domy (při
levém odbočení vyvolané dopravy z ulice U Porcelánky do ulice Pražská). Další navyšování
vyvolané dopravy je v této části zastavěného území z důvodů ochrany před dopravním
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hlukem nevhodné. Vliv hluku z dopravy je zapotřebí prověřit zejména v nejvíce
exponovaných kritických místech u bytových a rodinných domů v ulici Pražská, Nádražní a
Osvobozená. Záměry je nutné prověřit akustickou studií vlivu hluku z dopravy po veřejných
komunikacích podle konkrétní projektové dokumentace.
U lokality 53/7 VL je nutné zamezit zřizování samostatného výjezdu do ulice U Porcelánky
naproti zahrádkám v ploše RZ. Lokalitu je nutné napojit pouze prostřednictvím stávajícího
napojení areálu Porcelánky.
Stacionární zdroje hluku v 53/11 a 53/7 – bodová technologická zařízení, pláště hal jejich
větrací otvory, okna a plošné činnosti ve venkovním prostoru je nutné navrhnout a uzpůsobit
tak, aby nepůsobily nadměrný hluk vůči zahrádkám RZ a nejbližším obytným domům
v plochách BM (aktuálně ve smyslu NV.272/2011 Sb.), akusticky aktivní stěny a činnosti je
vhodné vůči bydlení a zahrádkám situovat na odvrácenou stranu směrem do výrobního
areálu. Vliv hluku ze stacionárních zdrojů je nutné prověřit hlukovou studií v úrovni přípravy
záměru ve fázi EIA, DUR.
Lokalita 53/9 VD není z důvodů možného konfliktního řešení dopravního hluku vhodná pro
nové výrobní záměry, je ale možné ji využít pro záměry obsluhující stávající zemědělské výrobní kapacity navazujících ovocných sadů. Záměry by neměly navyšovat stávající
výrobní kapacitu území a tím i související intenzity vyvolané dopravy. Lokalita není vhodná
pro záměry primárně / samostatně navyšující dopravní zatížení. Přípravu záměrů je nutné
prověřit hlukovou studií hlukového zatížení z dopravy a ze stacionárních zdrojů. Stacionární
zdroje musí respektovat sousední chráněný venkovní prostor staveb v území SC a blízké
obytné domy v BM.

Závěr
Vlivy hluku ve všech vymezených lokalitách jsou řešitelné v míře únosného zatížení, za předpokladu
uplatnění výše uvedených opatření pro jednotlivé lokality.

6.7 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a
archeologického a vlivy na krajinu
6.7.1 Vlivy na hmotné statky
Vlivy na hmotné statky se uplatněním územního plánu nepředpokládají.

6.7.2 Vliv na kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
V řešeném území se nachází městská památková zóna. Návrh nového ÚP respektuje její ochranu
zajištěnou stávajícím regulačním plánem. S jinými památkově chráněnými územími ve smyslu z.
20/1987 Sb. se předmětné lokality nepřekrývají. Ve správním území se nacházejí nemovité kulturní
památky viz kapitola –. Územní plán jejich ochranu respektuje.
V území se vyskytuje významná archeologická lokalita. Návrh ÚP její ochranu respektuje a navrhovaný
rozvoj se jí žádným způsobem nedotýká.
Podle státního archeologického seznamu (NPÚ) jsou historické části některých zastavěných území
evidované jako místa s prokázanými a předpokládanými archeologickými nálezy kategorií ÚAN I a UAN
II.
V místech s předpokládanými archeologickými nálezy se nacházejí:
v kategorii ÚAN I
– K9 VP – převažující část plochy
– K10 SC – převažující část plochy
– K11 SC – polovina plochy
– K5 SC – polovina plochy
– K1 BM – velmi malý okraj
v kategorii ÚAN II
– V9 RI – malý okraj
– R6 BM – celá plocha
– R3 BM - polovina plochy
– R4 BM – velmi malý okraj
– L1 BV – téměř celá plocha
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–
–

L2 BV - celá plocha
L3 BV – převažující část plochy

Pro realizaci konkrétních stavebních záměrů platí podmínky § 22 z.20/1987 Sb.
Vzhledem k rozsahu řešených lokalit lze předpokládat, že vlivem posuzovaných změn, při splnění
podmínky § 22 z.20/1987 Sb., o státní památkové péči, nedojde k možnostem ovlivnění pátkově
chráněných objektů, památkově chráněných území, kulturního a architektonického dědictví a
významným archeologických lokalit.
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6.7.3 Vliv na krajinný ráz
Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, krajinu tvoří soubor vzájemně
propojených ekosystémů. Struktura krajiny je definována prostorovým uspořádáním krajinných složek a
prvků s jejich vzájemnými vztahy.
Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa. Přírodní
charakteristika je definována zejména morfologií terénu, vegetačním krytem, vodními toky a plochami;
kulturní charakteristika souvisí s formou a strukturou zástavby, s jednotlivými antropogenními prvky a
jejich vztahem ke krajině, a s kulturním významem hodnoceného území; historická charakteristika
určuje přítomnost prvků a vazeb dokládajících historický vývoj krajiny a jeho kontinuitu.
Ochrana krajinného rázu je stanovena § 12 zákona 114/1992 Sb., krajinný ráz je chráněn před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných
prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a na vztahy v
krajině.
Oblast krajinného rázu správního území a informace o místním krajinném rázu byla popsána v kapitole
3.7.3 včetně jednotlivých charakteristik krajinného rázu v rámci potenciálně dotčeného krajinného
prostoru PDoKP, který je v případě Klášterce nad Ohří přibližně totožný s hranicí řešeného území.

Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz podle jednotlivých znaků
V následujících tabulkách je obsaženo souhrnné hodnocení vlivů na identifikované znaky charakteristik
krajinného rázu v jednotlivých lokalitách s potenciálními vlivy na krajinný ráz podle metodiky [6].
Význam uplatnění znaku na krajinném rázu v PDoKP je hodnocen stupnicí:
– Doplňující: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo v místě
krajinného rázu doplňuje charakter krajiny
– Spoluurčující: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo v místě
krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny.
– Zásadní: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo v místě
krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje charakter krajiny.
Cennost znaku z hlediska obdoby výskytu byla hodnocena stupnicí:
– Běžný: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který se v české krajině běžně vyskytuje.
– Význačný: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci oblasti
krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu.
– Jedinečný: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci oblasti
krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu.
Potenciální projev budoucí výstavby a činností v rámci navrhované změny funkčního využití vůči
identifikovaným znakům je hodnocený stupnicí:
– 0 – žádný zásah
– 1 – mírný vliv
– 2 – středně silný vliv
– 3 – silný vliv
– 4 – stírající vliv
Stávající negativní znaky, které ruší krajinný ráz jsou označeny slovem „negativní“. V případě možnosti
zesílení projevu negativního znaku společným působením budoucích předpokládaných staveb v rámci
navrhované změnou FVU je vliv označen „Z“.
Vyhodnocení vlivů na KR je koncepčního nikoliv kauzálního charakteru. Předmětem územního plánu
není vymezení konkrétních záměrů, ale pouze zastavitelných ploch, kde se mohou v budoucnu uplatnit
stavby v mezích definovaných regulativů. Jeho cílem je upozornění na možné budoucí jevy snížení
krajinného rázu a případně v předstihu stanovit dílčí opatření odpovídající koncepci územního plánu.
Posouzení míry potenciálního vlivu bylo provedeno s představou nejméně příznivé situace, která by
mohla v daném území a v míře stanovených regulativů teoreticky nastat.
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Tabulka 23. Vyhodnocení vlivu předpokládaných změn využití území na krajinný ráz.
Lokality

Identifikované znaky krajinného rázu

Posouzení míry
potenciálního
vlivu

Klasifikace znaků

Znak

projev

význam cennost na ident. znaky

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ

K19

53/6, 53/1

A.2.5

Osamocený vulkanický kužel Šumná

pozitivní

XXX

XX

A.2.6

Sady na Šumné

pozitivní

XX

X

A.2.7

Rozptýlená zeleň na Šumné

pozitivní

XX

X

A.2.8

Soustava vulkanických kuželů v okolí Černého vrchu a Egrbergu

pozitivní

XXX

XX

A.2.9

Zaříznuté údolí Širokého potoka

pozitivní

XX

X

0
0
0
0
1
2
2
0
0

A.2.10

Soustava zalesněných dílčích vrchů ve svahu zdvihajícího se
Krušnohoří

pozitivní

XXX

X

0

A.2.11 Vulkanický kužel Jezerní hory

pozitivní

XX

X

A.2.12 Vulkanický kužel Špičák

pozitivní

XX

X

A.2.13 Zarostlá niva Hradišťského potoka

pozitivní

X

X

A.2.14 Zarostlá niva Prunéřovského potoka

pozitivní

X

X

0
0
2
0

pozitivní

X

X

1,2

A.2.1

Specifický terénní reliéf členité pahorkatiny pánve

pozitivní

XXX

X

A.2.2
A.2.3

Specifický terénní reliéf vulkanických útvarů Doupovských hor

pozitivní

XXX

XX

Specifický terénní reliéf svahů Krušnohoří

pozitivní

XXX

XX

A.2.4

Niva řeky Ohře

pozitivní

XXX

XX

K31, K47,
A.2.15 Niva Širokého potoka
K48

A.2.20 Rašovický rybník s mokřadem

pozitivní

X

X

A.2.21 Drobné vodní nádrže v území

pozitivní

X

X

A.2.22 Drobné mokřady a prameniště

pozitivní

X

X

2
2,1
0,1
0
1
0
2

K31, K21,
K25, K28,
A.2.23 Drobné remízy na morfologických útvarech, časté v území
K29, K40,
M7, M8

pozitivní

XX

X

1,2,3

M8, Z53/5 A.2.24 Imisní výsadby v Miřeticích

pozitivní

XX

X

1,3

pozitivní

XX

X

1,3,4

K31

A.2.16 Niva Kláštereckého potoka

pozitivní

X

X

K31, C3

A.2.17 Niva Podmileského potoka

pozitivní

X

X

R3

A.2.18 Niva Rašovického potoka

pozitivní

X

X

A.2.19 Niva Suchého potoka

pozitivní

X

X

V9
V7, M10

K19, S1

Stromořadí a liniové křoviny, remízy doprovázející původní
A.2.25
pozemkové úpravy

zásah (vliv):+ pozitivní, 0 žádný, 1 slabý, 2 středně silný, 3 silný, 4 stírající, Z zesilující
význam znaku: XXX – zásadní, XX – spoluurčující, X – doplňující
cennost znaku: XXX – jedinečný, XX – význačný, X – běžný
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Lokality

Identifikované znaky krajinného rázu

Znak

Posouzení míry
potenciálního
vlivu

Klasifikace znaků
projev

význam cennost na ident. znaky

Znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant

B.2.1

Zřícenina hradu Šumburk na přírodní dominantě, vulkanickém kuželu

pozitivní

XXX

XXX

0

B.2.2

Zřícenina hradu Egrberg na přírodní dominantě, vulkanickém kuželu,
výz. arch. lok.

pozitivní

XXX

XXX

0

B.2.3

Zřícenina hradu Felixburg v Rašovicích

pozitivní

XX

XX

B.2.4

Kostel sv. Mikuláše, v zaniklém osídlení Mikulovice

pozitivní

XX

XX

K1, K2

B.2.5

Historické jádro Klášterec nad Ohří včetně objektu zámku (MPZ)

pozitivní

XX

XX

K19

B.2.6

Statek pod Šumnou

pozitivní

XX

XX

0
0
0,1
0,1

K19, K1,
K2

B.2.7

Sady pod Šumnou

pozitivní

XX

X

3

B.2.8

Ostatní nemovité kulturní památky

pozitivní

XX

XX

B.2.9

Soustavy vodních nádrží

pozitivní

X

X

B.2.10 Mikulovický rybník

pozitivní

X

X

B.2.11 Rašovický rybník

pozitivní

X

X

S1

B.2.14 Dochované venkovské osídlení – Suchý důl

K19, S1

B.2.15 Pozůstatky pozemkových úprav, rytmizované plužiny

pozitivní

X

X

B.2.16 Železniční trať v původní stopě

neutrální

X

X

B.2.17 Most přes Ohři

neutrální

X

X

B.2.18 Chatová zástavba na pravém břehu Ohře

negativní

XX

-

B.2.19 Areál ČOV

negativní

X

-

B.2.20 Kanál Podkrušnohorského přivaděče průmyslové vody

negativní

X

-

B.2.21 Zkanalizované vodní toky uvnitř zástavby

negativní

X

-

0
0
1
0
0,1
0,1
0,1
1,3,4
0
0
0
0
0
0

negativní

XX

-

Z
0
Z
Z
0
0
0
0
0

V9
J2, J3, J4

B.2.12 Dochované venkovské osídlení – Klášterecká Jeseň

L1, L2, L3 B.2.13 Dochované venkovské osídlení – Lestkov

V1, V2, V3,
V4, V5, V6,
B.2.22 Výrobní zóna Verne
V8, 53/6,
53/1, 53/12

pozitivní

X

X

pozitivní

X

X

pozitivní

X

X

B.2.23 Výrobní plochy ZKL, vysoké komíny

pozitivní

XX

X

K31

B.2.24 Vysoké panelové domy a objemné stavby v sídlišti Klášterec n.O.

negativní

XX

-

V8

B.2.25 Rozvodna Vernéřov, soustava nadzemních vedení VVN a VN

negativní

XX

-

B.2.26 Nadzemní vedení VVN v ostatních částech území, zejména v Z části

negativní

X

-

B.2.27 Nadzemní teplovod

negativní

X

-

B.2.28 Těleso zatížené silnice I/13

negativní

X

-

B.2.29 Prunéřovské odkaliště

negativní

XX

-

B.2.30 Kamenolom Špičák

negativní

X

-

zásah (vliv):+ pozitivní, 0 žádný, 1 slabý, 2 středně silný, 3 silný, 4 stírající, Z zesilující
význam znaku: XXX – zásadní, XX – spoluurčující, X – doplňující
cennost znaku: XXX – jedinečný, XX – význačný, X – běžný
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Lokality

Identifikované znaky krajinného rázu

Znak

Posouzení míry
potenciálního
vlivu

Klasifikace znaků
projev

význam cennost na ident. znaky

Znaky estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině

C.2.1

Dynamické rozhraní reliéfu ploché až členité pánve a hornatin
Doupovska a Krušnohoří

pozitivní

XXX

XXX

0

C.2.2

Uplatnění kulturních památek na přírodních dominantách (Šumburk,
Egrberg)

pozitivní

XXX

XXX

0

C.2.3

Pohledová osa v údolí řeky Ohře

pozitivní

XX

XX

C.2.4

Velké měřítko kompozice krajinné scény

pozitivní

XXX

X

C.2.5

Polootevřený prostor pánve

pozitivní

XXX

X

C.2.6

Uzavřený prostor v západním okraji řešeného území

pozitivní

XXX

X

C.2.7

Horizonty vulkánů Doupovských hor, složené a řazené s průhledy

pozitivní

XXX

XX

0
0
0
0
0

C.2.8

Obzor uzavřený vysokými svahy Krušnohoří s hlubokými zaříznutými
údolími

pozitivní

XXX

X

0

C.2.9

Výrazné lesní porosty v rámci Krušnohoří i Doupovských hor

pozitivní

XX

X

K19

C.2.10 Přítomnost osamoceného vulkanického kuželu Šumná

pozitivní

XX

XX

K31

C.2.11 Narušení obrazu města nepůvodními a hmotnými objekty sídliště

negativní

XX

-

0
1
Z

V8

C.2.12

Narušení obrazu města velkými plochami průmyslových areálů
s vysokými komíny

negativní

XX

-

0

C.2.13

Narušení krajinných scén energetickou rozvodnou soustavou v okolí
Vernéřova

negativní

XX

-

Z

C.2.14

Krajina bez definovaných harmonických vztahů a harmonického
měřítka

negativní

X

-

0

pozitivní

X

X

0

pozitivní

XX

X

1,2

pozitivní

XX

XX

0

C.2.15 Ucelené obrazy drobných venkovských sídel
K31, K21,
K25, K28,
Dostatek přírodních znaků vyvažujících negativní antropogenní
K29, K40, C.2.16
technicistní znaky
M7, M8,
53/5
C.2.17 Zachované osídlení pouze na pravém břehu Ohře
zásah (vliv):+ pozitivní, 0 žádný, 1 slabý, 2 středně silný, 3 silný, 4 stírající, Z zesilující
význam znaku: XXX – zásadní, XX – spoluurčující, X – doplňující
cennost znaku: XXX – jedinečný, XX – význačný, X – běžný

Z uvedeného přehledu vyplývá, že krajinný ráz je v řešeném území utvářený poměrně početným
souborem pozitivních i negativních znaků. Jedná se o kontrastní území, kde se setkává industriální
pánev s přírodním prostředím Doupovska a Krušnohoří. Je zde zastoupení zásadních znaků jedinečné
a význačné cennosti v podobě pozůstatků středověkých hradů situovaných na přírodního dominantách
vulkanických kuželů. Vulkanické útvary se vykytují ve formě hřbetů i izolovaných vrchů. Dalšími
zásadními znaky jsou např. vodní tok Ohře a uzavření prostoru do výrazného reliéfu pohoří. Je zde
velké množství znaků spoluurčujících v podobě dílčích terénních prvků, jejich skladby a souvisejících
estetických hodnot. Naproti tomu stojí velké množství negativních znaků snižujících krajinný ráz –
mohutné panelové sídliště, průmyslové areály, četná kapacitní vedení VVN – rozvodna, setřené
harmonické vztahy v oblasti pánve apod.
Výhodou území je velké měřítko krajinného prostoru. Díky tomu nedochází ke snížení zásadních znaků
vysokými a hmotnými stavbami sídliště nebo rozlehlými plochami výrobních areálů. Také potenciál
ovlivnění novými zastavitelnými plochami je nulový. Naplňování nových zastavitelných ploch se dotkne
hlavně doplňujících znaků běžné cennosti, maximálně znaků spoluurčujících běžné až význačné
cennosti (K19).
Změny v území s předpokládanými vlivy na krajinný ráz:
K31 DS – požadavek ZÚR ÚK vymezující dopravní koridor obchvatu na I/13, který se jako
každá liniová stavba podílí na utváření krajinného rázu. Koridor překračuje a zasahuje do niv
drobných vodních toků a zasahuje do mozaiky rozptýlené krajinné zeleně. Mimoúrovňová
trasa se bude spolupodílet na obrazu města a může zesilovat negativní projev hmotných
objektů sídliště a výrobních areálů při jeho okrajích. Obchvat lze odůvodnit jako nutnou
stavbu snižující imisní a akustické zatížení a obecně zkvalitňující městský dopravní systém.
Z hlediska ochrany životního prostředí musí jeho návrh primárně zajistit ochranu zdraví před
hlukem a imisním zatížením, požadavky na ochranu vod a ochranu před povodněmi,
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–
–
–
–

–

–

prostupnost biokoridorů v osách vodních toků, v druhé řadě potom ochranu krajinného rázu.
Z vyhodnocení vyplývá, že je navržený v trase s potenciálním nízkým zásahem do
krajinného rázu a vzhledem k sevření města Ohří a svahy nastupujícího Krušnohoří také v
jediné možné logické variantě. Stavba nebude zasahovat do zásadních a jedinečných znaků
je řešitelná v míře únosného zatížení.
K1, K2 BM– rozsáhlé lokality rozvíjející zastavěné území západním směrem, v pohledové
expozici s MPZ, lokality jsou již zastavitelné podle platného ÚPNSÚ, z omezených průhledů
např. při průjezdu po I/13 se může v určitých bodech zastavění v těchto lokalitách
spolupodílet na obrazu města – v této části MPZ, jedná se o předpokládaný mírný vliv
v omezeném rozsahu. Za dostatečné opatření se považuje dodržení podmínek prostorového
uspořádání území daných v regulativech návrhu [1] a zpracování územní studie.
K19 OS - rozsáhlá lokalita pro golfové hřiště zasahujících převážně do ovocných sadů, a
také do výškově odstupňovaných plužin s loukami oddělenými liniovými porosty křovin,
s návazností na zchátralý statek Šumná – nemovitá kulturní památka. Podmínkou využití
plochy je respektování přirozeného reliéfu terénu a zachování rytmizované krajinné zeleně.
Záměry golfových hřišť se potenciálně mohou projevit narušením struktury krajinné zeleně,
změnou terénního reliéfu a mohou narušit historické harmonické vztahy. V případě lokality
K19 by mohlo dojít k setření rytmizovaných plužin, které jsou pro Šumnou charakteristické a
narušení přirozeného zvlněného reliéfu reliéfem umělým. Plocha zároveň zasahuje do
ovocných sadů a snižuje jejich rozlohu. Pro zajištění únosné míry snížení krajinného rázu
v této ploše, je nutné přijmout opatření:
stavby zázemí golfu (např. golfový klub, restaurace, ubytování, parkoviště) je nutné
situovat mimo vizuálně exponovaná místa - mimo svahy, terénní hrany a terénní horizonty
záměry nesmí významně narušit přirozený reliéf zejména ve vyvýšených místech lokality
zachované musí být plužiny s doprovodnou krajinou zelení při horním západním okraji
lokality
záměry je nutné podmínit zpracováním kauzálního hodnocení vlivů na krajinný ráz
K36 BM – již zastavitelná lokalita, vymezená mezi zastavitelná území, bez možností
významných vlivů, bude se uplatňovat spolu s obchvatem a zástavbou v Útočišti.
plochu je nutné podmínit zpracováním územní studie
K29, K26, K28, K25, K22, K20, K21 BM – soubor ploch doplňujících nezastavěné travnaté
plochy mezi morfologickými útvary s acidofilními doubravami, útvary dotváří přírodní a
estetické hodnoty tohoto okraje zastavěného území; plochy jsou již prověřené ve stávajícím
ÚPNSÚ a vymezené jako zastavitelné, reflektují logický rozvoj mezi obchvatem a městem
pod místní částí Útočiště, plochy již dnes mají charakter městské zeleně. Z hlediska ochrany
krajinného rázu není nutné uplatňovat žádná opatření nad rámec dodržení regulativů.
M8 BM po veřejném projednání rozšířená o 53/5 BM - rozsáhlé zastavitelné území,
částečně již podle stávajícího ÚPSÚ, na neobdělávané orné půdě s extenzivními travními
porosty, s členitou a dynamickou morfologií povrhu, při okrajích vynechaný pahorek se
vzrostlou zelení, spolu s plochou M7 a ostatními nezastavitelnými plochami, velkorysé
travnaté plochy s atraktivní morfologií a s remízy vytvářejí pro zastavěný okraj města
estetické hodnoty; plocha reflektuje logický rozvoj ucelující půdorys města v prostoru mezi
okrajem zastavěného území výrobním okrajem a imisními výsadbami do nichž aktuálně
zasahuje celou rozlohou 53/5; aktuálně plocha bez registrovaného VKP (viz projednávané
IV.UAP ORP Kadaň), z hlediska krajinného rázu je nutné přijmout opatření:
– Nezasahovat do remízů na pahorcích.
– Plochy M8 a 53/5 je nutné podmínit zpracováním územní studie. Jedním z cílů řešení
územní studie by mělo být zachování kompaktního porostu imisních výsadeb (53/5).
V sousední ploše jsou vymezena rozsáhlá rozvojová území pro bydlení. Uvolnění části
zapojeného porostu lesního charakteru (který není v ochraně PUPFL) pro výstavbu RD,
není opodstatněné a lze je považovat za nevhodné. Imisní výsadby kontrastují se
sousedním zastavěným územím města, jsou pozitivním znakem přírodní charakteristiky
krajinného rázu s logickou vazbou na reliéf. Přímý zásah do porostu výsadeb není
v tomto případě dostatečně odůvodněný a nepředstavuje veřejný zájem.
M7 BZ – plocha pro 1 RD na velké rozloze, zasahuje do přírodně a esteticky hodnotných
morfologických útvarů s vymapovaným úzkolistým stepním trávníkem a s výskytem
koniklece lučního (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), opatření:
přírodní prvky - morfologický pohorek s remízem a s úzkolistým stepním trávníkem je
nutné vynechat ze zastavitelné plochy
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S1 BV – plocha rozvíjí drobné venkovské osídlení v Suchém dole v návaznosti na
zastavěné území, lokalita situovaná na dílčí terénní hraně v úpatí mohutného svahu
Křížového vrchu.
– výstavbu záměrů je nutné realizovat v návaznosti na zastavěné území
– plochu je nutné podmínit zpracováním území studie, úkolem řešení území studie by mělo
být omezení zásahu do dílčí terénní hrany např. situováním vhodného pásu izolační
zeleně
53/6 a 53/1 VL – vymezení nových zastavitelných lokalit v průmyslové zóně Verne. Lokality
jsou situované v blízkosti nivy Hradišťského potoka a V okrajem místy zasahují do nivních
porostů mokřadních vrbin (53/6), včetně porostů ve zbořeništích původního osídlení
Vernéřova (53/1). Jedná se o středně silné ovlivnění běžně se vyskytujícího znaku, který
má v místě krajinného rázu doplňující význam i vzhledem k velkému měřítku prostoru a
průmyslovému charakteru dotčeného území.
– realizací záměrů v 53/6 by nemělo dojít k zásahu do mokřadních vrbin, které jsou již
součástí nivy toku Hradišťského potoka, niva je zákonným VKP.

Potenciální možnosti ovlivnění krajinného rázu ve smyslu zákonných kritérií (§ 12 z.114/1992
Sb.)
V následující tabulce jsou shrnuty potenciální možnosti uplatnění územního plánu z hlediska krajinného
rázu ve smyslu kritérií § 12 z.114/1992 Sb., pokud by byl přijat v plném rozsahu. Tabulka má orientační
charakter, nenahrazuje posouzení konkrétních záměrů.
Tabulka 24. Zhodnocení vlivu územního plánu na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu.
Vliv

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §
12 zákona)

míra

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

žádný až silný, ( stírající)

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

žádný až stírající

Vliv na VKP

žádný až stírající

Vliv na ZCHÚ
Vliv na kulturní dominanty

rozsah
lokální v konkrétních
zastavitelných územích, řešeno
opatřením
lokální v konkrétních
zastavitelných územích, řešeno
opatřením
lokální v konkrétních
zastavitelných územích, řešeno
opatřením

žádný
žádný

Vliv na estetické hodnoty

žádný až slabý

Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

lokální v konkrétních
zastavitelných územích, řešeno
opatřením

žádný
slabý

Shrnutí výsledků
Vymezení nových zastavitelných území oproti stávajícímu ÚP mohou v určitých lokalitách znamenat
možnosti snížení krajinného rázu. Zásah do krajinného rázu je v těchto lokalitách řešitelný v míře
únosného snížení za předpokladu dodržení eliminačních opatření, která spočívají v úpravě možností
využití těchto ploch – omezení rozsahu nebo úpravě prostorového uspořádání, a v nastavení podmínek
zadání územních studií.
Za předpokladu uplatnění eliminačních opatření je návrh ÚP řešitelný v míře únosného snížení
krajinného rázu nepřekračující zákonná kritéria ve smyslu § 12 z.114/1992 Sb.
Jednotlivá opatření jsou definovaná v kapitole 8.
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7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod
vyhodnocení včetně jejich omezení.
Koncepce územního plánu je předkládaná ve fázi návrhu a je řešená pouze v jedné návrhové variantě.
Vyhodnocení vlivů koncepce nového ÚP je posuzováno ve vztahu k tzv. „nulové variantě“, tj.
k současnému stavu.
Vymezené zastavitelné lokality vycházejí ze stávajícího využití okolních lokalit v širším měřítku,
z možností dopravního napojení a limitů území. Vyplývají ze sledování území v územně plánovacím
procesu, z potřeb uživatelů a vlastníků pozemků a z nadřazených územních plánů.
Vyhodnocení nulové varianty neprovedení transformace funkčního využití území je obsaženo v kapitole
3., a 4., vyhodnocení vlivů návrhové varianty v kapitole 6. formou ověření kvality životního prostředí na
základě dostupných dat s vyhodnocením vůči únosné míře zatížení ŽP.
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8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
Opatření na ochranu přírody a krajiny
Flóra a fauna
K19 OS, K39 BM, K40 BM, M7 BZ, M10 VP, L2 BV, V7 DS, 53/5 BM, 53/1 VL, 53/6 VL, 53/11 VL
Při přípravě budoucích záměrů je nutné provedení biologického hodnocení lokality ve
smyslu § 67 z.114/1992 Sb. Účelem biologického hodnocení je prokázání nebo vyloučení
výskytu zvláště chráněných druhů a přijetí konkrétních opatření (transfery, omezení rozsahu
využití území, vymezení přírodních fragmentů v rámci kompozice plochy, nutnost získání
výjimek pro ZCHD apod.).
K31 DS
Při přípravě budoucích záměrů je nutné provedení biologického hodnocení lokality ve
smyslu § 67 z.114/1992 Sb. alespoň v jarním aspektu vegetační doby. Účelem biologického
hodnocení je prokázání nebo vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů a přijetí
konkrétních opatření (transfery, zachování průchodnosti pro lokální biokoridory v nivách
dotčených vodních toků apod.).
Záměr obchvatu by měl být navržený s ohledem na minimalizaci zásahu do zákonných VKP
(niv vodních toků). Musí zajistit dostatečnou prostupnost lokálních biokoridorů pro biotu
v nivách drobných vodních toků, které stavba kříží. To je nutné prokázat v rámci projektové
dokumentace ve stupni EIA nebo DUR.
K47 a K48 RZ
Rozsah lokalit je nutné omezit mimo nivní porosty mokřadních olšin a jasanovo-olšového
luhu.
53/1 a 53/6 VL
Záměry je nutné do ploch 53/1 a 53/6 umisťovat mimo mokřadní vrbiny a nivní porosty
Hradišťského potoka.
K40 BM
Rozsah zastavění lokality je nutné omezit mimo zarostlý pahorek s výskytem úzkolistého
stepního trávníku (T3.3D).
M7 BZ
Rozsah lokality je nutné omezit mimo zarostlý pahorek s výskytem úzkolistého stepního
trávníku (T3.3D).
M8 BM a 53/5 BM
Lokality je nutné jako celek podmínit zpracováním územní studie. Jedním z cílů řešení
územní studie by mělo být zachování kompaktního porostu imisních výsadeb. M8 a další
rozvojové plochy nejen v této části území vymezují rozsáhlé stavební pozemky pro bydlení.
Uvolnění části zapojeného porostu lesního charakteru pro výstavbu (který není v ochraně
PUPFL), není opodstatněné nezbytností využití této části lokality a lze jej považovat za
nevhodné a v rozporu s veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny zejména z hlediska
ochrany zvláště chráněných druhů. Klášterec nabízí velké množství jiných kapacitních
rozvojových ploch pro bydlení, které bude obtížné naplnit.
V9 RI
Využití lokality V9 RI nesmí sníži kvalitu vody v Mikulovickém rybníku s výskytem
ohroženého raka bahenního (Astacus leptodactylus). Likvidjaci odpadních splaškových vod
v této lokalitě není vhodné řešit předčistícím zařízením s vyústěním do vodoteče a do
rybníka.
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Krajinný ráz
K31 DS
Návrh obchvatu je nutné doložit kauzálním hodnocením vlivů stavby na krajinný ráz ve
stupni přípravy EIA nebo DUR. Hodnocení by mělo být zaměřeno na možnosti ovlivnění
obrazu sídla v krajině a s ohledem na možné vizuální souvislosti s městskou památkovou
zónou. Hodnocení by kromě stavebního řešení tělesa a zásahu do terénu (zářezy, náspy,
mostky) mělo vyhodnotit také projev protihlukových opatření.
K1 a K2 BM
– Plochy K1 a K2 BM je nutné podmínit zpracováním územní studie. Jedním z cílů zadání
územní studie by mělo být řešení ochrany krajinného rázu v souvislosti s možnostmi
zásahu nové zástavby do obrazu historického středu města s vymezenou MPZ, který se
uplatňuje při pohledu na lokalitu ze západních směrů. Nezbytné je také dodržení
podmínek prostorového uspořádání území definovaných v návrhu ÚP.
K19 OS
–
–

–

Stavby zázemí golfu (např. golfový klub, restaurace, ubytování, parkoviště) je nutné
situovat mimo vizuálně exponovaná místa - mimo svahy, terénní hrany a terénní horizonty.
Záměry situované do této plochy nesmí významně narušit přirozený reliéf zejména ve
vyvýšených místech. Zachované musí být plužiny s doprovodnou krajinou zelení při
horním západním okraji lokality
Záměry je nutné podmínit zpracováním kauzálního hodnocení vlivů na krajinný ráz, ve
stupni přípravy EIA nebo DUR.

M8 BM a 53/5 BM
– Plochy je nutné jako celek podmínit zpracováním územní studie, v rámci územní studie je
nutné kromě jiného vyřešit, aby zastavění a zahrady nezasahovaly do remízů na
pahorcích, a byla zachována kompaktnost porostu imisních výsadeb (53/5). Uvolnění části
zapojeného porostu lesního charakteru (který není v ochraně PUPFL) pro výstavbu RD,
není opodstatněné a lze je považovat za nevhodné. Imisní výsadby kontrastují se
sousedním zastavěným územím města, jsou pozitivním znakem přírodní charakteristiky
krajinného rázu s logickou vazbou na reliéf. Přímý zásah do porostu výsadeb není v tomto
případě dostatečně odůvodněný a nepředstavuje veřejný zájem.
53/6 a 53/1 VL
– Realizací záměrů v 53/6 a 53/1 VL by nemělo dojít k zásahu do mokřadních vrbin, které
jsou již součástí nivy toku Hradišťského potoka, niva je zákonným VKP.
M7 BZ
–

Přírodní prvky - morfologický pahorek s remízem a s úzkolistým stepním trávníkem je
nutné vynechat ze zastavitelné plochy.

–
–

Výstavbu záměrů je nutné realizovat v návaznosti na zastavěné území.
Plochu je nutné podmínit zpracováním území studie, úkolem řešení území studie by mělo
být omezení zásahu do dílčí terénní hrany např. situováním vhodného pásu izolační
zeleně.

S1 BV

Opatření na ochranu půdy
K19 OS
Využití plochy K19 OS je nutné navrhovat s ohledem na nutnost eliminace možné vodní
eroze půdy a souvisejících jevů, pro fázi výstavby a provozu těchto záměrů.
Lokality zastavitelných území - obecné opatření
Uvolnění podmínek pro zábor ZPF je nutné řešit na základě požadavků dotčeného orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu, který postupuje podle zákona 334/1992 Sb. a
zejména dohlíží nad váhou veřejného zájmu, který by měl u lokalit v I. a II. třídě ochrany
ZPF výrazně převážit nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
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Opatření na ochranu vod
Lokality zastavitelných území
Bude upřednostněna likvidaci dešťových vod zasakováním v místě vzniku nebo
zadržováním s následným využitím s cílem omezení odtoku dešťových vod z území a
posílení retenčních schopností krajiny. Pokud zasakování není technicky řešitelné
s ohledem na dispoziční podmínky území a vlastnosti horninového prostředí, je možné
odvádět dešťové vody do povrchových vodních toků nebo do příslušných kanalizačních
řadů. V takovém případě je zapotřebí uplatnit zařízení na zdržení objemu vody pro přívalový
déšť např. přírodě blízkým opatřením (suchým poldrem), retenčním prostorem nebo retenční
nádrží s řízeným odtokem apod.
V případě odvádění předčištěných splaškových vod z individuálních zařízení do vodotečí,
nesmí kvalita vod v recipientu překračovat ukazatele a hodnoty přípustného stupně
znečištění povrchových vod ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany vod (aktuálně ve
smyslu NV. 401/2015 Sb.)
Zpevněné plochy exponované potenciálnímu havarijnímu úniku látek snižujících kvalitu vod
(např. plochy odstavných parkovišť a manipulační plochy) je zapotřebí vybavit odvodněním
přes havarijní jímky a odlučovače ropných látek nebo jiné prvky, které umožní zachytit
ohrožující látky přímo v systému kanalizace. Takové plochy nesmí být odvodněny přímo do
vodních toků nebo přímo do zasakovacích objektů. Kvalita vod v recipientu nesmí vlivem
odvádění dešťových vod překračovat ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění
povrchových vod ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany vod.

Lokality s funkcemi VL, VD, SK
Likvidaci technologických odpadních vod je nutné řešit individuálním čistícím zařízením
odpovídajícím charakteristickému znečištění tak, aby odpadní vody před vtokem do veřejné
kanalizace byly v úrovni limitů stanovených v provozním řádu kanalizace. Např. vody z
úpravy potravin s vysokým obsahem nerozpuštěných látek je nutné opatřit „tukovým
lapolem“ apod. V případě odvádění vyčištěných odpadních vod přímo do recipientu nebo
vsakovacího objektu musí být vody v úrovni limitů stanovených platnou legislativou v oblasti
ochrany vod.
V9 RI
Likvidaci odpadních splaškových vod v této lokalitě není vhodné řešit předčistícím zařízením
s vyústěním do vodoteče a do rybníka z důvodů ochrany kvality vody v Mikulovickém
rybníku s výskytem ohroženého raka bahenního (Astacus leptodactylus).
J9 TI
V případě umístění nové ČOV do lokality J9 TI je nutné předčištěné odpadní vody z území
odvést kanalizací do nejbližší vhodné vodoteče. Úroveň kvality a množství předčištěné
odpadní vody potom nesmí znamenat zhoršení kvality vod v této vodoteči nad přípustnou
úroveň ve smyslu NV. 401/2015 Sb., a to zejména v období minimálních průtoků.

Opatření na ochranu před povodněmi
K9 VP
V záplavovém území Q100 je nutné omezit činnosti vyžadující uskladnění a manipulaci s
látkami, představující v případě zaplavení povodní riziko kontaminace vody a půdy.
Návrhy staveb umisťovaných do záplavového území mimo jeho aktivní zónu v lokalitě K9 VP
musí být řešeny s ohledem na nutnost ochrany těchto staveb před jejich zaplavením při
zvýšené úrovni hladiny vodního toku během povodně. Tyto podmínky jsou detailně řešeny
zvláštní právní úpravou aktuálně vyhláškou „o technických požadavcích na stavby“
268/2009 Sb.
K43 BM
Lokalitu K43 BM je nutné z návrhu zastavitelných území vyřadit, neboť podle podkladů HEIS
(VÚV TGM) leží v aktivní zóně záplavového území. Do aktivní zóny záplavových území není
možné ve smyslu aktuálně platného vodního zákona stavby pro bydlení umisťovat.
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K31 DS
Koridor obchvatu překračuje záplavová území drobných vodních toků. Požadavky na
stavebně technické řešení tělesa komunikace jsou detailně řešeny zvláštní právní úpravou
aktuálně vyhláškou „o technických požadavcích na stavby“ 268/2009 Sb.:
– konstrukce staveb pod úrovní hladiny, pro kterou bylo stanoveno záplavové území,
musí být navrženy na mimořádné zatížení, zejména při povodni a jejím opadnutí,
– při povodni musí stavebně technické řešení staveb umožňovat gravitační odtok
vody z území

Opatření na ochranu ovzduší
Plochy s funkčním využitím VL, VD, SK, OK, OS
Záměry umisťované do ploch VL, SK, OK a OS s možnostmi vyvolávat významné dopravní
zatížení a záměry s významnými stacionárními zdroji, je nutné prověřit rozptylovou studií
imisního zatížení z vyvolané dopravy a ze stacionárních zdrojů podle konkrétní projektové
dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR, vůči potenciálně nejzatíženějšímu prostoru pohybu
a pobytu lidí a podle výsledků odborného posouzení uplatnit eliminační opatření, tak aby
svými příspěvky nezpůsobovaly překračování imisních limitů ve smyslu z. 201/2012 Sb.

Opatření na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku
K10 SC, K11 SC, K18 SC a K19 OS
Návrh budoucích záměrů v lokalitách K10 SC, K11 SC, K18 SC a K19 OS se stacionárními
zdroji hluku a záměrů vyvolávajících dopravní zatížení, prověřit akustickou studií šíření hluku
ze stacionárních zdrojů a z dopravy podle konkrétní projektové dokumentace, ve stupni EIA
nebo DUR. Akustické příspěvky provozu těchto záměrů by neměly znamenat překročení
limitních hodnot (aktuálně ve smyslu NV.272/2011 Sb.) vůči vnějšímu prostoru nejbližších
akusticky chráněným objektů a území.
53/9 VD
Z možností funkčního využití území je nutné vyřadit záměry, které jsou charakteristickými
zdroji pachových látek a zápachu (např. bioplynové stanice, intenzívní chovy hospodářských
zvířat apod.)
53/11 a 53/7 VL
Lokality 53/11 a 53/7 VL nejsou vzhledem k poloze v rámci zastavěného území Klášterce
nad Ohří vhodné pro umisťování záměrů se specifickými kapacitními technologickými zdroji
znečištění ovzduší nebo zápachu. Umisťování záměrů se zdroji pro jejichž charakteristické
imise nejsou stanoveny imisní limity na ochranu zdraví lidí, je nutné podmínit zpracováním
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.
V1 VL, V3 VL, V4 VL, 51/1 VL, 51/6 VL, 51/12 VL, V5 SK a V6 SK
Do doby než bude zprovozněný obchvat města (K31), je nutné prověřit návrhy budoucích
záměrů v lokalitách V1 VL, V3 VL, V4 VL, 51/1 VL, 51/6 VL, 51/12 VL, V5 SK a V6 SK
vyvolávajících významné dopravní zatížení trasováním dopravy pravým odbočením a dále
přes střed města, akustickou studií šíření hluku z dopravy podle konkrétní projektové
dokumentace ve stupni EIA nebo DUR. Akustické příspěvky provozu těchto záměrů by
neměly znamenat překročení limitních hodnot (aktuálně ve smyslu NV.272/2011 Sb.) vůči
nejvíce exponovaným akusticky chráněným objektům a území. Vliv hluku z dopravy je
zapotřebí prověřit zejména v nejvíce exponovaných místech páteřní komunikace I/13 (Za
nejvíce exponovaná místa se považují stávající obytné domy, které jsou situované nejblíže k
okraji vozovky při ulicích Chomutovská a Osvobozená, zejména v okolí křižovatky I/13 a
II/224).
53/11 a 53/7 VL
Lokality 53/7 VL a 53/11 VL nejsou vhodné pro umisťování záměrů vnášejících do území
významnější dopravní zatížení. Výjezd z areálu po bývalé Porcelánce je možný pouze po
stávajících zatížených komunikacích, které jsou v těsném kontaktu s obytnými domy (při
levém odbočení vyvolané dopravy z ulice U Porcelánky do ulice Pražská). Další navyšování
intenzit dopravy je v této části zastavěného území z důvodů ochrany venkovního
chráněného prostoru staveb před dopravním hlukem nevhodné. Vliv hluku z dopravy je
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zapotřebí prověřit zejména v nejvíce exponovaných kritických místech u bytových a
rodinných domů v ulici Pražská, Nádražní a Osvobozená. Záměry je nutné prověřit
akustickou studií vlivu hluku z dopravy po veřejných komunikacích podle konkrétní
projektové dokumentace.
Stacionární zdroje hluku v 53/11 a 53/7 – bodová technologická zařízení, pláště hal jejich
větrací otvory, okna a plošné činnosti ve venkovním prostoru je nutné navrhnout a uzpůsobit
tak, aby nepůsobily nadměrný hluk vůči zahrádkám RZ a nejbližším obytným domům
v plochách BM (aktuálně ve smyslu NV.272/2011 Sb.), akusticky aktivní stěny a činnosti je
vhodné vůči bydlení a zahrádkám situovat na odvrácenou stranu směrem do výrobního
areálu. Vliv hluku ze stacionárních zdrojů je nutné prověřit hlukovou studií v úrovni přípravy
záměru ve fázi EIA, DUR.
53/7 VL
U lokality 53/7 je nutné zamezit zřizování samostatného výjezdu do ulice U Porcelánky
naproti zahrádkám v ploše RZ. Lokalitu je nutné napojit pouze prostřednictvím stávajícího
napojení areálu Porcelánky.
53/9 VD
Lokalita 53/9 VD není z důvodů možného konfliktního řešení dopravního hluku vhodná pro
nové výrobní záměry, je ale možné ji využít pro záměry obsluhující stávající zemědělské
výrobní kapacity navazujících ovocných sadů. Záměry by neměly navyšovat současnou
výrobní kapacitu území a tím i související intenzity vyvolané dopravy. Záměry je nutné
prověřit studií hlukového zatížení z dopravy a ze stacionárních zdrojů. Stacionární zdroje
musí respektovat sousední chráněný venkovní prostor staveb v území SC a blízké obytné
domy v BM. Hluk z dopravní zátěže je nutné provětřit na trase od výjezdu ze zemědělského
areálu, přes průjezd ulicemi městského středu, po napojení na silnici I/13.
K31 DS
Řešení obchvatu města v lokalitě K31 DS je nutné navrhnout s ohledem na nutnost
akustické ochrany stávajícího zastavěného území s převažujícími funkcemi bydlení a
akustické ochrany zastavitelných území pro bydlení a rekreaci. Akustická opatření je nutné
realizovat v rámci stavby obchvatu v lokalitě K31. Vhodnými protihlukovými opatřeními
mohou být např. terénní valy, protihlukové stěny nebo vedení tělesa komunikace v zářezech
a jejich kombinace. Návrh protihlukového řešení stavby obchvatu musí být prověřen ve fázi
přípravy EIA a DUR na základě dopravní studie a akustického modelu v časových
horizontech zprovoznění stavby a ve výhledu min. 10 let.
M12 RZ
Z důvodů vysoké akustické expozice a obtížně řešitelných protihlukových opatření je doporučeno
vyřadit plochu M12 RZ z návrhu ÚP.
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9. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do
územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení.
Posuzovaný návrh ÚP Klášterec nad Ohří je navrhován invariantně. Návrh ÚP vychází ze stávajícího
územního plánu, vývoje území a společnosti, z podnětů vlastníků pozemků, požadavků ZÚR ÚK
a PÚR 2008. Vymezených cílů z hlediska životního prostředí nadřazených koncepčních materiálů se
návrh ÚP dotýká pouze okrajově, v obecných rovinách a není s nimi v rozporu.
Tabulka 25. Přehled vztahu územního plánu [1] k vybraným cílům nadřazených koncepčních
materiálů.
Státní politika životního prostředí České republiky (SPŽP)
(pozn. SPŽP 2011 – 2020 je v současnosti v procesu zjišťovacího řízení)

Stanovit limity rozvoje území a územních rezerv ve vztahu k
ochraně přírodního a krajinného prostředí a prosadit je do
nástrojů územního plánování.
Prosazovat respektování ochrany přírodních nerostných
zdrojů při územním plánování.
Zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady
období sucha zvýšením retenční a retardační schopnosti
krajiny, zpomalením a vyrovnáním odtoku srážkové vody,
snížením erosních účinků povrchově odtékající vody a
ověřením dostatečnosti stávajících vodních zdrojů na
překlenutí období sucha
Respektovat zvláště chráněná území, lokality soustavy
Natura 2000, mokřady, ochranná pásma vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulací vod a potencionálně
využitelná ložiska nerostných surovin.
Začlenit územní systémy ekologické stability.

Návrh respektuje limity zvláště chráněných území, ÚSES,
záplavová území a CHOPAV.
Návrh respektuje CHLÚ a poddolovaná území.
Návrh vymezuje plochy záplavových území. V nových
zastavitelných území je v opatřeních stanovena podmínka
likvidace dešťových vod zasakováním v místě vzniku.
Stanovena jsou opatření proti vodní erozi.

Návrh respektuje limity zvláště chráněných území, ochranná
pásma vodních zdrojů, CHOPAV a CHLÚ. K zásahu do
mokřadních ploch dochází pouze minimálně plochami pro
liniové dopravní stavby.
Návrh upřesňuje lokální ÚSES, regionální a nadregionální
úroveň se v území nenachází.
Dobývání nerostů je v území ukončeno a dál se nerozvíjí.

Snížit rozsah krajiny narušené dobýváním nerostů

Zpřístupňovat krajinu budováním polních cest, cyklostezek, V návrhu územního plánu je vymezena cyklistická stezka
pěších turistických tras, naučných a tematických stezek, podle ZÚR ÚK, doplněno je propojení komunikací pro pěší a
podporovat drobné podnikání v ekoturistice a cyklisty v rámci sadů, právě v návaznosti na cyklostezku.
ekoagroturistice.
Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR
Trvale snižovat nezaměstnanost na míru odpovídající
ekonomicko-sociálnímu motivování lidí k zapojování do
pracovních aktivit.
Rozvoj venkova (rozvoj drobného podnikání, šetrné turistiky,
omezení odlivu obyvatel do měst).
V oblasti územního plánování při pořizování územních plánů,
dbát na přednostní využívání stávajících příp. opuštěných, již
dříve využívaných ploch (brown fields) a vymezovat územní
systém ekologické stability.
V oblasti péče o krajinu postupně realizovat krajinotvorná
opatření podporující žádoucí environmentální i estetické
funkce krajiny a ekosystémů; důraz musí být kladen také na
posilování retenční schopnosti krajiny.
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR
Podporovat a chránit krajinný ráz území a jeho prvky, jako
jsou např. osamělé stromy, zelené pásy podél silnic a cest,
mokřady a drobné vodní nádrže a toky.
Podporovat význam zvláště chráněných území a
ekologických sítí (zejména ÚSES) pro migraci složek
biodiverzity.
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Nové návrhové plochy výroby a skladování představují
možnosti vzniku pracovních míst.
Ve venkovských sídlech návrh vymezuje nové zastavitelné
plochy bydlení venkovského s přípustným využitím pro
drobná řemesla a služby.
Návrh ÚP se snaží řešit možnosti obnovy zchátralého statku
Šumná, posílit význam opuštěného kostel sv. Mikuláše
v zaniklém osídlení Mikulovice.
ÚSES vymezen.
Je chráněn pravý břeh Ohře, který zůstává historicky bez
zastavění.
V opatřeních jsou stanoveny podmínky zasakování dešťových
vod čímž dochází k posílení retenčních schopností krajiny.
Pozitivní zásadní znaky charakteristik krajinného rázu nejsou
uplatněním ÚPD dotčeny.
Stabilní plochy krajiny, ÚSES a ZCHÚ jsou respektovány.
V opatřeních jsou stanoveny podmínky pro zajištění
prostupnosti lokálních biokoridorů dotčených dopravním
koridorem obchvatu K31.
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Strategie regionálního rozvoje ČR
Podpora rozvoje bydlení jako nástroje stabilizace sídelní
struktury.
Oživení hospodářského života měst postižených útlumem
hospodářských aktivit a regenerace narušených území
(brownfields).

Návrh ÚP vymezuje nově zastavitelné plochy bydlení.
Návrh reflektuje změny v území v souvislosti s úbytkem
výrobních činností v půdorysu města, přitom nové rozvojové
plochy jsou vymezeny v bezkonfliktní zóně.

Dopravní politika ČR na léta 2005 – 2013
Kvalitněji řešit tranzitní dopravu obcemi (zklidňování dopravy, Návrh ÚP respektuje a upřesňuje plochy dopravní
obchvaty).
infrastruktury pro obchvat Klášterce na I/13. Jeho uplatněním
by mělo dojít ke zklidnění centrálních částí města.
Vymezena je plocha záchytného parkoviště pro městskou
památkovou zónu.
Akční plán zdraví a životního prostředí ČR
Snižovat negativní vlivy dopravy na kvalitu ovzduší územně
plánovací dokumentací, územním a dopravním plánováním a
organizací dopravního provozu.
Trvale prosazovat opatření, aby hlučnost působící na lidský
organizmus nepřesahovala maximální přípustné hodnoty dle
platné legislativy.

Dtto.

Na ochranu zdraví před hlukem jsou stanovena opatření. Na
úrovni územního plánu je zásadním opatřením příprava
koridoru pro obchvat města, který svou dostatečnou šířkou
zajistí možnosti realizace opatření akustické ochrany.

Integrovaný program zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje
Zvýšení plynulosti silniční dopravy a budování obchvatů měst Návrh ÚP respektuje a upřesňuje plochy DS pro obchvat
a obcí výstavba obchvatů sídel (nebo částí sídel), případně Klášterce na I/13, koridor zkapacitnění I/13 a optimalizaci
zkapacitnění existujících obchvatových komunikací.
železniční trati.
Zachována je územní rezerva pro případné vymezení
dopravního propojení I/13 a II/224 při východním převážně
průmyslovém okraji města včetně možnosti výstavby dalšího
mostu přes řeku Ohři, čímž by došlo k výrazném zkvalitnění
dopravního systému. Navržena je místní účelová komunikace
v Klášterecké Jeseni a propojení cest pro pěší a cyklisty
v sadech.
Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje
Infrastrukturní opatření v oblasti zvyšování plynulosti dopravy Návrh ÚP respektuje a upřesňuje plochy dopravní
infrastruktury pro obchvat I/13.
Územní plánování musí brát důsledně v potaz imisní situaci Plynulost silniční dopravy je zásadně řešena obchvatem a
Ústeckého kraje. Pozornost musí dále být zaměřena na územní rezervou nového propojení I/13 a II/224 Dtto.
takové uspořádání zejména liniových dopravních staveb,
které vyvede co největší množství silniční dopravy mimo
hustěji osídlené oblasti, a obecně zvýší plynulost silniční
dopravy.

10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní
prostředí.
V případě návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří [1] nejsou stanoveny specifické ukazatele pro
sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí.
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11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení prokázalo, že vlivy koncepce územního plánu na životní prostředí jsou řešitelné v míře
únosného zatížení. Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí lze s předpokládanými změnami
v území a s územním plánem jako celkem souhlasit, za podmínek uplatnění opatření pro jednotlivé
lokality uvedených níže.
Z důvodů zásahu do aktivní zóny záplavového území je z návrhu nutné vyřadit lokalitu K43 BM a
z důvodů obtížně realizovatelné ochrany před hlukem lokalitu M12 RZ.

Opatření na ochranu přírody a krajiny
Flóra a fauna
K19 OS, K39 BM, K40 BM, M7 BZ, M10 VP, L2 BV, V7 DS, 53/5 BM, 53/1 VL, 53/6 VL, 53/11 VL
1. Při přípravě budoucích záměrů je nutné provedení biologického hodnocení lokality ve
smyslu § 67 z.114/1992 Sb. Účelem biologického hodnocení je prokázání nebo vyloučení
výskytu zvláště chráněných druhů a přijetí konkrétních opatření (transfery, omezení rozsahu
využití území, vymezení přírodních fragmentů v rámci kompozice plochy, nutnost získání
výjimek pro ZCHD apod.).
K31 DS
2. Při přípravě budoucích záměrů je nutné provedení biologického hodnocení lokality ve
smyslu § 67 z.114/1992 Sb. alespoň v jarním aspektu vegetační doby. Účelem biologického
hodnocení je prokázání nebo vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů a přijetí
konkrétních opatření (transfery, zachování průchodnosti pro lokální biokoridory v nivách
dotčených vodních toků apod.).
3. Záměr obchvatu by měl být navržený s ohledem na minimalizaci zásahu do zákonných VKP
(niv vodních toků). Musí zajistit dostatečnou prostupnost lokálních biokoridorů pro biotu
v nivách drobných vodních toků, které stavba kříží. To je nutné prokázat v rámci projektové
dokumentace ve stupni EIA nebo DUR.
K47 a K48 RZ
4. Rozsah lokalit je nutné omezit mimo nivní porosty mokřadních olšin a jasanovo-olšového
luhu.
53/1 a 53/6 VL
5. Záměry je nutné do ploch 53/1 a 53/6 umisťovat mimo mokřadní vrbiny a nivní porosty
Hradišťského potoka.
K40 BM
6. Rozsah zastavění lokality je nutné omezit mimo zarostlý pahorek s výskytem úzkolistého
stepního trávníku (T3.3D).
M7 BZ
7. Rozsah lokality je nutné omezit mimo zarostlý pahorek s výskytem úzkolistého stepního
trávníku (T3.3D).
M8 BM a 53/5 BM
8. Plochy M8 a 53/5 je nutné jako celek podmínit zpracováním územní studie nebo dohodou o
parcelaci. Jedním z důvodů - cílů tohoto opatření by mělo být zachování kompaktního
porostu imisních výsadeb. M8 a další rozvojové plochy nejen v této části území vymezují
rozsáhlé stavební pozemky pro bydlení. Uvolnění části zapojeného porostu lesního
charakteru pro výstavbu (který není v ochraně PUPFL), není opodstatněné nezbytností
využití této části lokality a lze jej považovat za nevhodné a v rozporu s veřejným zájmem
ochrany přírody a krajiny zejména z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů. Klášterec
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nabízí velké množství jiných kapacitních rozvojových ploch pro bydlení, které bude obtížné
naplnit.
9. Lokality je nutné jako celek podmínit zpracováním územní studie. Jedním z cílů řešení
územní studie by mělo být zachování kompaktního porostu imisních výsadeb. M8 a další
rozvojové plochy nejen v této části území vymezují rozsáhlé stavební pozemky pro bydlení.
Uvolnění části zapojeného porostu lesního charakteru pro výstavbu (který není v ochraně
PUPFL), není opodstatněné nezbytností využití této části lokality a lze jej považovat za
nevhodné a v rozporu s veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny zejména z hlediska
ochrany zvláště chráněných druhů. Klášterec nabízí velké množství jiných kapacitních
rozvojových ploch pro bydlení, které bude obtížné naplnit.
V9 RI
10. Využití lokality V9 RI nesmí sníži kvalitu vody v Mikulovickém rybníku s výskytem
ohroženého raka bahenního (Astacus leptodactylus). Likvidjaci odpadních splaškových vod
v této lokalitě není vhodné řešit předčistícím zařízením s vyústěním do vodoteče a do
rybníka.

Krajinný ráz
K31 DS
11. Návrh obchvatu je nutné doložit kauzálním hodnocením vlivů stavby na krajinný ráz ve
stupni přípravy EIA nebo DUR. Hodnocení by mělo být zaměřeno na možnosti ovlivnění
obrazu sídla v krajině a s ohledem na možné vizuální souvislosti s městskou památkovou
zónou. Hodnocení by kromě stavebního řešení tělesa a zásahu do terénu (zářezy, náspy,
mostky) mělo vyhodnotit také projev protihlukových opatření.
K1 a K2 BM
12. Plochy K1 a K2 BM je nutné podmínit zpracováním územní studie. Jedním z cílů zadání
územní studie by mělo být řešení ochrany krajinného rázu v souvislosti s možnostmi zásahu
nové zástavby do obrazu historického středu města s vymezenou MPZ, který se uplatňuje
při pohledu na lokalitu ze západních směrů. Nezbytné je také dodržení podmínek
prostorového uspořádání území definovaných v návrhu ÚP.
K19 OS
13. Stavby zázemí golfu (např. golfový klub, restaurace, ubytování, parkoviště) je nutné situovat
mimo vizuálně exponovaná místa - mimo svahy, terénní hrany a terénní horizonty.
14. Záměry situované do této plochy nesmí významně narušit přirozený reliéf zejména ve
vyvýšených místech. Zachované musí být plužiny s doprovodnou krajinou zelení při horním
západním okraji lokality
15. Záměry je nutné podmínit zpracováním kauzálního hodnocení vlivů na krajinný ráz, ve
stupni přípravy EIA nebo DUR.
M8 BM a 53/5 BM
16. Plochy je nutné jako celek podmínit zpracováním územní studie, v rámci územní studie je
nutné kromě jiného vyřešit, aby zastavění a zahrady nezasahovaly do remízů na pahorcích,
a byla zachována kompaktnost porostu imisních výsadeb (53/5). Uvolnění části zapojeného
porostu lesního charakteru (který není v ochraně PUPFL) pro výstavbu RD, není
opodstatněné a lze je považovat za nevhodné. Imisní výsadby kontrastují se sousedním
zastavěným územím města, jsou pozitivním znakem přírodní charakteristiky krajinného rázu
s logickou vazbou na reliéf. Přímý zásah do porostu výsadeb není v tomto případě
dostatečně odůvodněný a nepředstavuje veřejný zájem.
53/6 a 53/1 VL
17. Realizací záměrů v 53/6 a 53/1 VL by nemělo dojít k zásahu do mokřadních vrbin, které jsou
již součástí nivy toku Hradišťského potoka, niva je zákonným VKP.
M7 BZ
18. Přírodní prvky - morfologický pahorek s remízem a s úzkolistým stepním trávníkem je nutné
vynechat ze zastavitelné plochy.
S1 BV
19. Výstavbu záměrů je nutné realizovat v návaznosti na zastavěné území.
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20. Plochu je nutné podmínit zpracováním území studie, úkolem řešení území studie by mělo
být omezení zásahu do dílčí terénní hrany např. situováním vhodného pásu izolační zeleně.

Opatření na ochranu půdy
K19 OS
21. Využití plochy K19 OS je nutné navrhovat s ohledem na nutnost eliminace možné vodní
eroze půdy a souvisejících jevů, pro fázi výstavby a provozu těchto záměrů.
Lokality zastavitelných území - obecné opatření
22. Uvolnění podmínek pro zábor ZPF je nutné řešit na základě požadavků dotčeného orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu, který postupuje podle zákona 334/1992 Sb. a
zejména dohlíží nad váhou veřejného zájmu, který by měl u lokalit v I. a II. třídě ochrany
ZPF výrazně převážit nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.

Opatření na ochranu vod
Lokality zastavitelných území
23. Bude upřednostněna likvidaci dešťových vod zasakováním v místě vzniku nebo
zadržováním s následným využitím s cílem omezení odtoku dešťových vod z území a
posílení retenčních schopností krajiny. Pokud zasakování není technicky řešitelné
s ohledem na dispoziční podmínky území a vlastnosti horninového prostředí, je možné
odvádět dešťové vody do povrchových vodních toků nebo do příslušných kanalizačních
řadů. V takovém případě je zapotřebí uplatnit zařízení na zdržení objemu vody pro přívalový
déšť např. přírodě blízkým opatřením (suchým poldrem), retenčním prostorem nebo retenční
nádrží s řízeným odtokem apod.
24. V případě odvádění předčištěných splaškových vod z individuálních zařízení do vodotečí,
nesmí kvalita vod v recipientu překračovat ukazatele a hodnoty přípustného stupně
znečištění povrchových vod ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany vod (aktuálně ve
smyslu NV. 401/2015 Sb.)
25. Zpevněné plochy exponované potenciálnímu havarijnímu úniku látek snižujících kvalitu vod
(např. plochy odstavných parkovišť a manipulační plochy) je zapotřebí vybavit odvodněním
přes havarijní jímky a odlučovače ropných látek nebo jiné prvky, které umožní zachytit
ohrožující látky přímo v systému kanalizace. Takové plochy nesmí být odvodněny přímo do
vodních toků nebo přímo do zasakovacích objektů. Kvalita vod v recipientu nesmí vlivem
odvádění dešťových vod překračovat ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění
povrchových vod ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany vod.

Lokality s funkcemi VL, VD, SK
26. Likvidaci technologických odpadních vod je nutné řešit individuálním čistícím zařízením
odpovídajícím charakteristickému znečištění tak, aby odpadní vody před vtokem do veřejné
kanalizace byly v úrovni limitů stanovených v provozním řádu kanalizace. Např. vody z
úpravy potravin s vysokým obsahem nerozpuštěných látek je nutné opatřit „tukovým
lapolem“ apod. V případě odvádění vyčištěných odpadních vod přímo do recipientu nebo
vsakovacího objektu musí být vody v úrovni limitů stanovených platnou legislativou v oblasti
ochrany vod.
V9 RI
27. Likvidaci odpadních splaškových vod v této lokalitě není vhodné řešit předčistícím zařízením
s vyústěním do vodoteče a do rybníka z důvodů ochrany kvality vody v Mikulovickém
rybníku s výskytem ohroženého raka bahenního (Astacus leptodactylus).
J9 TI
28. V případě umístění nové ČOV do lokality J9 TI je nutné předčištěné odpadní vody z území
odvést kanalizací do nejbližší vhodné vodoteče. Úroveň kvality a množství předčištěné
odpadní vody potom nesmí znamenat zhoršení kvality vod v této vodoteči nad přípustnou
úroveň ve smyslu NV. 401/2015 Sb., a to zejména v období minimálních průtoků.
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Opatření na ochranu před povodněmi
K9 VP
29. V záplavovém území Q100 je nutné omezit činnosti vyžadující uskladnění a manipulaci s
látkami, představující v případě zaplavení povodní riziko kontaminace vody a půdy.
30. Návrhy staveb umisťovaných do záplavového území mimo jeho aktivní zónu v lokalitě K9 VP
musí být řešeny s ohledem na nutnost ochrany těchto staveb před jejich zaplavením při
zvýšené úrovni hladiny vodního toku během povodně. Tyto podmínky jsou detailně řešeny
zvláštní právní úpravou aktuálně vyhláškou „o technických požadavcích na stavby“
268/2009 Sb.
K43 BM
31. Lokalitu K43 BM je nutné z návrhu zastavitelných území vyřadit, neboť podle podkladů HEIS
(VÚV TGM) leží v aktivní zóně záplavového území. Do aktivní zóny záplavových území není
možné ve smyslu aktuálně platného vodního zákona stavby pro bydlení umisťovat.
K31 DS
32. Koridor obchvatu překračuje záplavová území drobných vodních toků. Požadavky na
stavebně technické řešení tělesa komunikace jsou detailně řešeny zvláštní právní úpravou
aktuálně vyhláškou „o technických požadavcích na stavby“ 268/2009 Sb.:
– konstrukce staveb pod úrovní hladiny, pro kterou bylo stanoveno záplavové území,
musí být navrženy na mimořádné zatížení, zejména při povodni a jejím opadnutí,
– při povodni musí stavebně technické řešení staveb umožňovat gravitační odtok
vody z území

Opatření na ochranu ovzduší
Plochy s funkčním využitím VL, VD, SK, OK, OS
33. Záměry umisťované do ploch VL, SK, OK a OS s možnostmi vyvolávat významné dopravní
zatížení a záměry s významnými stacionárními zdroji, je nutné prověřit rozptylovou studií
imisního zatížení z vyvolané dopravy a ze stacionárních zdrojů podle konkrétní projektové
dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR, vůči potenciálně nejzatíženějšímu prostoru pohybu
a pobytu lidí a podle výsledků odborného posouzení uplatnit eliminační opatření, tak aby
svými příspěvky nezpůsobovaly překračování imisních limitů ve smyslu z. 201/2012 Sb.

Opatření na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku
K10 SC, K11 SC, K18 SC a K19 OS
34. Návrh budoucích záměrů v lokalitách K10 SC, K11 SC, K18 SC a K19 OS se stacionárními
zdroji hluku a záměrů vyvolávajících dopravní zatížení, prověřit akustickou studií šíření hluku
ze stacionárních zdrojů a z dopravy podle konkrétní projektové dokumentace, ve stupni EIA
nebo DUR. Akustické příspěvky provozu těchto záměrů by neměly znamenat překročení
limitních hodnot (aktuálně ve smyslu NV.272/2011 Sb.) vůči vnějšímu prostoru nejbližších
akusticky chráněným objektů a území.
53/9 VD
35. Z možností funkčního využití území je nutné vyřadit záměry, které jsou charakteristickými
zdroji pachových látek a zápachu (např. bioplynové stanice, intenzívní chovy hospodářských
zvířat apod.)
53/11 a 53/7 VL
36. Lokality 53/11 a 53/7 VL nejsou vzhledem k poloze v rámci zastavěného území Klášterce
nad Ohří vhodné pro umisťování záměrů se specifickými kapacitními technologickými zdroji
znečištění ovzduší nebo zápachu. Umisťování záměrů se zdroji pro jejichž charakteristické
imise nejsou stanoveny imisní limity na ochranu zdraví lidí, je nutné podmínit zpracováním
vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.
V1 VL, V3 VL, V4 VL, 51/1 VL, 51/6 VL, 51/12 VL, V5 SK a V6 SK
37. Do doby než bude zprovozněný obchvat města (K31), je nutné prověřit návrhy budoucích
záměrů v lokalitách V1 VL, V3 VL, V4 VL, 51/1 VL, 51/6 VL, 51/12 VL, V5 SK a V6 SK
vyvolávajících významné dopravní zatížení trasováním dopravy pravým odbočením a dále
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přes střed města, akustickou studií šíření hluku z dopravy podle konkrétní projektové
dokumentace ve stupni EIA nebo DUR. Akustické příspěvky provozu těchto záměrů by
neměly znamenat překročení limitních hodnot (aktuálně ve smyslu NV.272/2011 Sb.) vůči
nejvíce exponovaným akusticky chráněným objektům a území. Vliv hluku z dopravy je
zapotřebí prověřit zejména v nejvíce exponovaných místech páteřní komunikace I/13 (Za
nejvíce exponovaná místa se považují stávající obytné domy, které jsou situované nejblíže k
okraji vozovky při ulicích Chomutovská a Osvobozená, zejména v okolí křižovatky I/13 a
II/224).
53/11 a 53/7 VL
38. Lokality 53/7 VL a 53/11 VL nejsou vhodné pro umisťování záměrů vnášejících do území
významnější dopravní zatížení. Výjezd z areálu po bývalé Porcelánce je možný pouze po
stávajících zatížených komunikacích, které jsou v těsném kontaktu s obytnými domy (při
levém odbočení vyvolané dopravy z ulice U Porcelánky do ulice Pražská). Další navyšování
intenzit dopravy je v této části zastavěného území z důvodů ochrany venkovního
chráněného prostoru staveb před dopravním hlukem nevhodné. Vliv hluku z dopravy je
zapotřebí prověřit zejména v nejvíce exponovaných kritických místech u bytových a
rodinných domů v ulici Pražská, Nádražní a Osvobozená. Záměry je nutné prověřit
akustickou studií vlivu hluku z dopravy po veřejných komunikacích podle konkrétní
projektové dokumentace.
39. Stacionární zdroje hluku v 53/11 a 53/7 – bodová technologická zařízení, pláště hal jejich
větrací otvory, okna a plošné činnosti ve venkovním prostoru je nutné navrhnout a uzpůsobit
tak, aby nepůsobily nadměrný hluk vůči zahrádkám RZ a nejbližším obytným domům
v plochách BM (aktuálně ve smyslu NV.272/2011 Sb.), akusticky aktivní stěny a činnosti je
vhodné vůči bydlení a zahrádkám situovat na odvrácenou stranu směrem do výrobního
areálu. Vliv hluku ze stacionárních zdrojů je nutné prověřit hlukovou studií v úrovni přípravy
záměru ve fázi EIA, DUR.
53/7 VL
40. U lokality 53/7 je nutné zamezit zřizování samostatného výjezdu do ulice U Porcelánky
naproti zahrádkám v ploše RZ. Lokalitu je nutné napojit pouze prostřednictvím stávajícího
napojení areálu Porcelánky.
53/9 VD
41. Lokalita 53/9 VD není z důvodů možného konfliktního řešení dopravního hluku vhodná pro
nové výrobní záměry, je ale možné ji využít pro záměry obsluhující stávající zemědělské
výrobní kapacity navazujících ovocných sadů. Záměry by neměly navyšovat současnou
výrobní kapacitu území a tím i související intenzity vyvolané dopravy. Záměry je nutné
prověřit studií hlukového zatížení z dopravy a ze stacionárních zdrojů. Stacionární zdroje
musí respektovat sousední chráněný venkovní prostor staveb v území SC a blízké obytné
domy v BM. Hluk z dopravní zátěže je nutné provětřit na trase od výjezdu ze zemědělského
areálu, přes průjezd ulicemi městského středu, po napojení na silnici I/13.
K31 DS
42. Řešení obchvatu města v lokalitě K31 DS je nutné navrhnout s ohledem na nutnost
akustické ochrany stávajícího zastavěného území s převažujícími funkcemi bydlení a
akustické ochrany zastavitelných území pro bydlení a rekreaci. Akustická opatření je nutné
realizovat v rámci stavby obchvatu v lokalitě K31. Vhodnými protihlukovými opatřeními
mohou být např. terénní valy, protihlukové stěny nebo vedení tělesa komunikace v zářezech
a jejich kombinace. Návrh protihlukového řešení stavby obchvatu musí být prověřen ve fázi
přípravy EIA a DUR na základě dopravní studie a akustického modelu v časových
horizontech zprovoznění stavby a ve výhledu min. 10 let.
M12 RZ
43. Z důvodů vysoké akustické expozice a obtížně řešitelných protihlukových opatření je
doporučeno vyřadit plochu M12 RZ z návrhu ÚP.
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12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
Posuzovaný návrh [1] vyplývá z dlouhodobého vývoje v území a z aktuálního platného územního
plánu. Upřesňuje podmínky vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace ZUR ÚK, kterými
jsou zejména koridor pro obchvat města na tranzitní silnici první třídy I/13, koridor pro její zkapacitnění,
zkapacitnění železniční trati a prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. ÚP dále přebírá požadavky
z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje.
Těžiště územního rozvoje v Klášterci je postaveno na rozvoji bydlení v rodinných domech. Bydlení
v rodinných domech odpovídá aktuálním požadavkům společnosti na jeho kvalitu. Život v Klášterci se
v současnosti převážně odehrává na panelových sídlištích v nichž dochází ke ztrátě duševního sepjetí
člověka s krajinou a přírodou, což odpovídá komunistické ideologii předrevolučního období, která
měnila člověk v „mechanický“ výrobní nástroj. Přítomnost panelového sídliště tak automaticky generuje
potřebu více či méně legálních ploch zahrádkářských kolonií, protože každý člověk potřebuje cítit svou
identitu a sounáležitost se svojí krajinou a potřebu hledět na svoje horizonty. Kolonie přispívají k
fragmentaci krajiny a kazí krajinný ráz. Stírají dlouhodobé harmonické vztahy osídlení, přírodního
rámce a využití krajiny.
Územní plán dále vymezuje rozvojové plochy pro výrobu v průmyslové zóně Verne, která leží mimo
blízký kontakt se zastavěným územím města s plochami bydlení a občanské vybavenosti.
Stabilizovaná je trasa obchvatu. Jeho realizace zklidní centrální části města a sníží hlukové a imisní
zatížení z tranzitní dopravy. Návrh ÚP si nadále drží plochu územní rezervy pro nové přemostění Ohře
a propojení I/13 a II/224 východním okrajem sídla. Rozvoj venkovského osídlení je pouze drobného
charakteru. Většinou doplňuje, uceluje nebo mírně rozvíjí stávající půdorys těchto vesniček.
Po veřejném projednání byly na základě doručených námitek vymezeny nové rozvojové plochy výroby
a skladů pro lehký průmysl rozšiřující stávající areál původní Porcelánky. Byly vymezeny další
rozvojové plochy v průmyslové zóně Verne. Došlo také k vymezení rozvojové plochy pro drobnou a
řemeslnou výrobu ve vazbě na zemědělský provoz obsluhující ovocné sady západně od historického
středu města. Rozlehlá rozvojová plocha pro umístění rodinných domů v Miřeticích byla rozšířena o
pás pozemku s výsadbami jehličnanů tzv. „imisní výsadby“, které mají v současnosti charakter lesního
porostu, byť jsou stále vedeny jako orná půda ZPF a nejsou součástí ochrany pozemků určených
k plnění funkcí lesa. Dále došlo k vymezení několika dílčích drobných ploch pro bydlení v návaznosti
na zastavěná území nebo již zastavitelné pozemky, byla upravena definice funkčního využití území u
dílčích ploch v zastavěném území podle skutečného využití - např. přestavba z železniční vlečky –
technické infrastruktury na plochy výroby a skladování – lehký průmysl v k.ú. Miřetice apod. Tyto
provedené změny jsou bez předpokladů významného ovlivnění vlivů na životní prostředí a vyhodnocení
se jimi nezabývá.
Správní území má dynamický krajinný ráz na přechodu Podkrušnohorské Mostecké pánve, Doupovska
a Krušnohoří. Krajinný prostor a jeho skladba je velkého charismatického měřítka. Horizonty jsou
monumentální na vulkanických hřbetech i osamocených kuželech. Díky velkému měřítku není území
náchylné na hmotnou zástavbu.
Vymezené lokality respektují městskou památkovou zónu a její regulační plán, nemají vztah ke zvláště
chráněným územím z hlediska ochrany přírody a krajiny, neleží v archeologicky významných lokalitách,
nejsou v nich evidovány nemovité kulturní památky a objekty architektonického dědictví. Z hlediska
vodního zákona leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Předmět ochrany této oblasti není
dotčen. Lokality neleží v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů. Územní plán vymezuje ÚSES a
záplavová území.
Správní území má poměrně velký překryv s rozsáhlou plochou evropsky významné lokality a ptačí
oblasti NATURA 2000 Doupovské hory. Rozvoj v této ploše se odehrává převážně v návaznosti na
zastavěná území stávajících venkovských sídel za pravým břehem Ohře, a částečně také v sadech
pod Šumnou, kde je vymezena plocha pro golf. Vždy se však jedná o antropogenně využívané a
ovlivněné plochy, místně s mozaikou vymapovaných přírodních biotopů. Možné ovlivnění chráněných
území soustavy NATURA 2000 bylo vyloučeno stanoviskem dotčeného orgánu ochrany přírody a
krajiny ve fázi společného jednání.
Hodnocení jednotlivých lokalit je provedeno koncepčně na základě jejich vymezení v návrhu [1], podle
místního šetření, nadřazených koncepčních materiálů, informací o stávajícím stavu životního prostředí
ze zdrojů CENIA, informací Českého hydrometeorologického ústavu, z informací integrovaného
registrů znečištění, Geologické informační služby, Ústředního archivu ČÚZK, Českého statistického
úřadu, Národního památkového ústavu, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Výzkumného
ústavu vodohospodářského T.G.M. apod.
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K posouzení vlivů na životní prostředí byly vymezeny lokality na základě stanoviska Krajského úřadu
Ústeckého kraje, které představují možnosti umístění záměrů s potenciálními vlivy. Mezi tyto plochy
2
byly zařazeny i lokality pro bydlení o rozloze větší než 5 000 m . Z hlediska vlivů na životní prostředí je
uplatnění územního plánu možné za předpokladu přijetí navržených opatření.
Z hodnocení vyplývá, že uplatnění změny územního plánu je možné a umístění budoucích záměrů je
řešitelné v mezích únosné míry zatížení životního prostředí. Pro eliminaci vlivů budoucích záměrů na
životní prostředí byla v úrovni koncepce návrhu územního plánu stanovena základní snižující opatření.
Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří řeší vytyčené cíle územního plánování vhodným způsobem,
v souladu se zásadami ochrany životního prostředí v úrovni nadřazených koncepcí, strategických
dokumentů a v obecné legislativní úrovni ochrany životního prostředí.
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